
„Ministr“ zpÛsobil, Ïe se zastupitelé shodli
Aãkoliv vût‰inou ãlenové mís-

tních opoziãních politick˘ch
stran nesdílejí spoleãné názo-
ry, pfiece jen se pfii posledním
fiádném zasedání zastupitel-
stva koncem bfiezna poslanci
témûfi jednomyslnû shodli. V‰em
se totiÏ líbilo testované hlaso-
vací zafiízení. ZastupitelÛm ho
na jednání v rámci prezentace

systému pfiedvedla pardubická
firma Ministr. 

Hlasovací zafiízení velmi urych-
lilo a zjednodu‰ilo cel˘ prÛbûh
jednání. Zastupitelé hlasovali po-
mocí pfiehledného tlaãítkového
systému pfiímo ze sv˘ch míst.
Poãítaã okamÏitû údaje vyhodno-
coval a v˘sledky ukazoval na
monitoru. 
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V á Ï e n í
o b ã a n é ,
v minulém
ãísle Zpra-
v o d a j e
jsem psal,
Ïe koneã-
nû zaãíná
jaro, ale po
velikonoã-
ním víken-
du by mi mnozí dali za pravdu,
Ïe se zima vrací. UÏ se tû‰ím na
první dny v kvûtnu, kdy mají b˘t
údajnû aÏ 20 stupÀová „horka“
a leto‰ní  zima snad definitivnû
skonãí.

Místecké námûstí Svobody 
a s ním i pfiilehlé ulice zaãnou dos-
távat  novou tváfi. Chceme zahá-
jit dlouho plánované rekonstruk-
ce. Chtûli bychom podtrhnout his-
torick˘ charakter námûstí a vrátit
mu více-ménû pÛvodní vzezfiení. 

Rekonstrukce s sebou pfiiroze-
nû ponese i fiadu nepfiíjemností
poãínaje stíÏen˘m pfiístupem k pro-
dejnám pfies obãasné v˘padky
dodávek energií a konãe pra-
chem nebo blátem na chodní-
cích. Obãané budou o prÛbûhu
rekonstrukce aktuálnû informová-
ni buì pfiímo na mûstském úfiadû
nebo prostfiednictvím Zpravodaje
a hlavnû na informaãní nástûnce
umístûné ve v˘kladní skfiíní Lan-
dovy drogerie. Vûfiím v‰ak, Ïe ty-
to pfiechodné obtíÏe v závûru vy-
váÏí krásn˘ a reprezentativní vz-
hled zrekonstruovaného námûstí.
Pfiesto v‰echno bych se chtûl ob-
ãanÛm jménem mûstského úfia-
du omluvit za pfiípadné nepfiíjem-
nosti spojené s provádûním plá-
novan˘ch prací. 

Pro mûsto dÛleÏitou dubnovou
událostí bylo jednání Ústavního
soudu v Brnû o obecnû závazné
vyhlá‰ce, pomocí níÏ mûlo mûsto
moÏnost omezit pofiádání vefiej-
n˘ch hudebních produkcí tûch
restauraãních zafiízení, na které
si obãané kvÛli noãnímu hluku
z hudby opakovanû stûÏují.
Pfiednosta Okresního úfiadu ve
Fr˘dku-Místku v‰ak mûl za to, Ïe
tato vyhlá‰ka odporuje legislativû
a Ïe neoprávnûnû omezuje pod-
nikání, proto podal u ústavního
soudu návrh na její zru‰ení.
Ústavní soud uÏ v minulosti
nûkolik podobn˘ch vyhlá‰ek zru-
‰il. Parlament âeské republiky
v‰ak nedávno upravil pfiíslu‰né
zákony fie‰ící tuto problematiku,
takÏe ústavní soud návrh pfiednos-
ty na zru‰ení OZV zamítl.

Opûtovnû bych chtûl vyzvat
fiidiãe v na‰em mûstû o maximál-
ní ohleduplnost na pfiechodech.
Na mnoha místech svádí pohodl-
né ãtyfipruhy silnic k rychlé jízdû,
která vysoce pfiesahuje rychlost
povolenou ve mûstû. ¤idiã pak
není schopen pfied pfiechodem

Místecké námûstí Svobody
dostane nov˘ kabát, dlouhé
mûsíce plánovaná rekonstruk-
ce prostoru se koncem ãervna
zaãne realizovat. V souãasné
dobû je zpracovaná projektová
dokumentace a probíhá kom-
pletní statické posouzení okol-
ních objektÛ a geologick˘ prÛ-
zkum. Na základû v˘sledkÛ
tûchto prÛzkumÛ mûsto zvolí

odpovídající postupy práce
i druh tûÏké techniky tak, aby
pracemi nebyly po‰kozeny okol-
ní domy. V nejbliÏ‰í dobû bude
vypsána vefiejná obchodní sou-
tûÏ jak na provedení staveb-
ních prací, tak i na dodání pfií-
slu‰ného mobiliáfie. 

„Námûstí dostane novou kvalit-
ní Ïulovou dlaÏbu, v podloubí by
mûl b˘t povrch dláÏdûn tû‰ín-

sk˘m pískovcem a upraví se i pfii-
lehlé komunikace. 

Pokud to podle statického prÛ-
zkumu bude moÏné, povrch ná-
mûstí se sníÏí místy aÏ o ãtvrt
metru tak, aby byl vyrovnán s ú-
rovní dlaÏby v podloubí. Námûstí
dostane také nov˘ mobiliáfi: stylo-
vé laviãky, osvûtlení, odpadkové
ko‰e, stojany na kola, vyfie‰eno
bude osázení drobnou okrasnou
zelení,“ popisuje plán vedoucí
investiãního odboru Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku Jan Kas-
pfiík. Námûstí by také, tak jako po
celá staletí dfiíve, mûla opût zdo-
bit ka‰na. Bude umístûná témûfi
v rohu prostranství poblíÏ koste-
la. S umístûním dal‰ího umûlec-
kého díla se poãítá na plo‰e mezi
ústím podchodu a vstupem na
námûstí. 

V‰em pracím ov‰em bude pfied-
cházet v˘mûna ve‰ker˘ch inÏe-
n˘rsk˘ch sítí, a to takov˘m zpÛ-
sobem, kter˘ nebude naru‰ovat
historick˘ ráz námûstí. 

TfiebaÏe práce místy zkompli-
kují voln˘ pohyb po námûstí, po
celou dobu bude zaji‰tûn pfiíjezd
pro zásobování k obchodÛm i vs-
tupy do jednotliv˘ch provozoven.
Práce navíc budou provádûny po
etapách, takÏe nikdy nebude ne-
pfiístupné celé námûstí najednou.
Obãané si budou moci pfieãíst
aktuální informace t˘kající se re-
konstrukce za v˘lohou Landovy
drogerie. Pokud nenastanou kom-
plikace, práce by mûly b˘t ukon-
ãeny uÏ koncem tohoto roku. (jr)

Místecké námûstí ãekají velké zmûny

Rozkopané komunikace kolem námûstí Svobody jsou pfiedzvûstí pfií‰-
tích zmûn, se samotnou rekonstrukcí v‰ak nesouvisí. Dûlníci tu pracují
na zavádûní inÏen˘rsk˘ch sítí k novû budovan˘m domÛm. 

Foto: Jana Rumianová

Hlasitá hudba zaznûla
u ústavního soudu
Noãní podniky, které pravi-

delnû ru‰í noãní klid obãanÛ
hlasitou hudbou, mají dny
sv˘ch extempore seãteny.

Ústavní soud v Brnû totiÏ
potvrdil platnost vyhlá‰ky vydané
pfied dvûma roky, která mûstu
umoÏÀuje omezit pofiádání hu-
debních produkcí tûch restauraã-
ních zafiízení, na nûÏ si obãané
kvÛli noãnímu hluku oprávnûnû
stûÏují. Soud sv˘m v˘rokem za-
mítl Ïádost pfiednosty fr̆ decko-
místeckého okresního úfiadu Jifií-
ho Kajzara, kter̆  poukazoval na
to, Ïe uvedená vyhlá‰ka odporu-
je dosud platn˘m zákonÛm re-
publiky a poÏadoval její zru‰ení. 

V dobû, kdy mûsto jmenova-
nou vyhlá‰ku vydalo, soud sku-
teãnû nûkolik podobn˘ch vyhlá-
‰ek zru‰il. Parlament âeské
republiky v‰ak nedávno upravil
zákon o obcích, a souãasnû vy-
dal zákon o ochranû vefiejného
zdraví. Díky zmûnûnému práv-
nímu prostfiedí soud nakonec
musel dát Mûstu Fr˘dek-Místek
zapravdu.

Humanitární pomoc
pro zaplavené oblasti

Mûsto Fr˘dek-Místek neza-
pomíná ani na humanitární
pomoc. 

Zastupitelé mûsta na svém
bfieznovém fiádném zasedání
v rámci projednávání 1. zmûny
rozpoãtu mûsta schválili padesá-
titisícov˘ pfiíspûvek urãen˘ na
nákup prostfiedkÛ humanitární
pomoci, jako napfiíklad dek, potra-
vin, matrací, hygienick˘ch po-
tfieb, desinfekãních prostfiedkÛ
a podobnû, pro ty oblasti na
Ukrajinû a v Maìarsku, které ne-
dávno postihly niãivé záplavy.
Prostfiedky budou nakoupeny
a doruãeny na místo urãení pro-
stfiednictvím humanitární organi-
zace Adra. (jr)

(pokraãování na str. 3) (pokraãování na str. 3)

Fotbalisté dostanou
dotaci, aÏ splatí dluh
Fr˘decko-místeckému fot-

balovému klubu Válcoven ple-
chu letos zastupitelé mûsta
schválili dotaci ve v˘‰i témûfi
dvou milionÛ korun.

Poskytnutí uvedené ãástky  je
v‰ak podmínûno tím, Ïe klub nej-
dfiíve mûstu vrátí ãtyfisettisícov˘
dluh. Ten vznikl proto, Ïe fotbalov˘
klub v loÀském roce pouÏil ãást
dotace z mûstského rozpoãtu na
jiné úãely, neÏ na jaké byla urãe-
na. Fotbalisté mûstu tyto peníze
splácí postupnû, prozatím uhra-
dili vût‰í polovinu sumy. Milion
a sto tisíc korun z leto‰ní dotace
je vyãlenûno na provoz stadionÛ
a 857 tisíc z celkové ãástky je ur-
ãeno pro fotbalovou mládeÏ. (jr)

(pokraãování na str. 3)
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Polorozpadl˘ dÛm na rohu
Hluboké ulice a Zámeckého ná-
mûstí je uÏ v tak ‰patném sta-
vu, Ïe zaãal ohroÏovat zdraví
a Ïivoty obãanÛ. Teprve tento
fakt umoÏnil Stavebnímu, po-
taÏmo Mûstskému úfiadu ve
Fr˘dku-Místku, jednat. Star˘,
historicky cenn˘ dÛm, jehoÏ
kofieny sahají aÏ do ‰estnácté-
ho století, je totiÏ majetkem
soukromé osoby. O problema-
tice jsme vás podrobnû infor-
movali v minulém ãísle Zpravo-
daje.

Situace kolem ruiny smûfiuje
k zahájení sanaãních prací, jeÏ by
mûly zabezpeãit objekt pfied zfií-
cením, a které by podle v‰eho mû-
ly b˘t zahájeny okolo 20. kvûtna.
Zaãít pracovat dfiíve není moÏné,
protoÏe je nutné zachovat v‰ech-
ny zákonem stanovené lhÛty. 

ProtoÏe v‰ak podle statického
posudku skuteãnû v okolí domu
hrozí nebezpeãí, Mûsto bylo nu-
ceno do zahájení prací okolí domu
z bezpeãnostních dÛvodÛ ohradit
dfievûn˘m plotem, coÏ ãiní Hlu-
bokou ulici neprÛchodnou. Proti
tomu se ov‰em boufií podnikate-
lé, ktefií mají v dolní ãásti ulice
své provozovny, a poÏadují v˘-

stavbu dfievûného tunelu skrz
ohrazení. Nejde v‰ak o levnou
záleÏitost. Jen náklady na oby-
ãejn˘ dfievûn˘ plot se vy‰plhaly
aÏ k ãástce sto tisíc korun. Zmi-
Àovan˘ tunel by stál dal‰ích pfii-
bliÏnû sto padesát tisíc korun,
navíc by mohl b˘t funkãní pouze
nûkolik t˘dnÛ do zahájení sanaã-
ních prací. 

Pfiesto byl plán na stavbu prÛ-
chodu jako dodatek zafiazen do
návrhu první zmûny rozpoãtu
mûsta a projednán na posledním
fiádném zasedání zastupitelstva
koncem bfiezna. „Zákon obci do-
voluje provést v souvislosti se
zabezpeãením budovy v soukro-
mém vlastnictví pouze nezbytnû
nutné práce, coÏ stavba prÛcho-
du rozhodnû není. Vzhledem
k tomu, Ïe Mûsto Fr˘dek-Místek
bude následnû po vlastníkovi
objektu poÏadovat úhradu nákla-
dÛ spojen˘ch se zabezpeãením
objektu proti zfiícení, majitel
domu by se, pravdûpodobnû
úspû‰nû, bránil zaplatit ãástku za
stavbu tunelu,“ vysvûtloval zastu-
pitelÛm problematiku právník
mûstského úfiadu Petr Men‰ík. 

Dodal, Ïe pokud se tamní pod-
nikatelé cítí b˘t po‰kozeni, musí

vymáhat ‰kodu po majiteli objek-
tu. Zastupitelé následnû uvolnûní
financí na stavbu prÛchodu nes-
chválili. Mûsto po‰kozen˘m pod-
nikatelÛm vy‰lo vstfiíc alespoÀ
tím, Ïe jim nabídlo pro fie‰ení to-
hoto pfiípadu bezplatné právní
sluÏby. 

Dal‰í problém v souvislosti
s touto problematikou radním ne-
zpÛsobuje ani samotn˘ dÛm, ani
jeho majitel, n˘brÏ vandalové a zlo-
dûji, ktefií pfies zv˘‰enou pozor-
nost mûstské policie, bûhem
krátké doby staãili uÏ nûkolikrát
vyvrátit, po‰kodit a rozkrást zmi-
Àované dfievûné ohrazení. „Pomi-
neme-li stále se zvy‰ující náklady
na oplocení, zÛstává tu reálné
nebezpeãí, Ïe se do blízkosti
objektu dostane tfieba dítû nebo
jakákoliv jiná osoba a náhodou
na ni spadne cihla. Nicménû kvÛli
vandalÛm pfieci nemÛÏeme na
Hluboké ulici stavût âínskou
zeì,“ podot˘ká  s jistou dávkou
nadsázky vedoucí Stavebního
úfiadu ve Fr˘dku-Místku Hana
Mrózková.

O v˘voji situace kolem ruiny na
Zámeckém námûstí vás budeme
prostfiednictvím Zpravodaje i na-
dále informovat.  (jr)

Fr˘decko-místeãtí zastupite-
lé schválili na svém posledním
fiádném zasedání koncem bfiez-
na první zmûnu mûstského roz-
poãtu. Po této první zmûnû
mûsto poãítá s pfiíjmy ve v˘‰i
772 milionÛ korun a v˘daji 892
milionÛ korun. Rozdíl mezi tû-
mito poloÏkami kryje financo-
vání formou úvûrÛ, pÛjãek a hy-
poték. 

Zastupitelé pfii jednání o zmû-
nû rozpoãtu schvalovali celou
fiadu dotací a pfiíspûvkÛ. Mezi
nejdiskutovanûj‰í patfiily napfií-

klad dotace z kulturního fondu,
které mûly smûfiovat Levicov˘m
klubÛm Ïen a hudebnímu klubu
Stoun. Zatímco schválení osmia-
pÛltisícové dotace levicov˘m Ïe-
nám se pfiíãilo zejména zastupite-
lÛm pravicovû zamûfiené ODS,
proti sto tisícÛm korunám pfiipra-
ven˘m pro hudební klub Stoun se
postavil zastupitel Roman Chlop-
ãík. „Proã by mûl Stoun dostávat
tolik? Mûsto by nemûlo podporo-
vat klub takového rázu, zvlá‰tû
ne, kdyÏ v nûm vystupují skupiny
jako Konopím k vítûzství, které uÏ

sv˘m názvem podporují uÏívání
mûkk˘ch drog,“ argumentoval
Chlopãík. Po tomto jeho projevu
zastupitelé skuteãnû dotaci Stou-
nu neschválili. „Divím se, proã se
zastupitelé zab˘vají takov˘mi
malichernostmi. VÏdyÈ Konopím
k vítûzství - Hemp For Victory - je
heslo pfiipomínající ãást americké
váleãné historie, kdy vláda vyz˘-
vala farmáfie, aby pûstovali více
technického konopí, které je
levnou surovinou k v˘robû lan
a váleãné v˘stroje,“ podivil se
nad úvahami zastupitelÛ jeden
z pfiítomn˘ch obãanÛ. Zastupitelé
si v‰ak svÛj omyl uvûdomili
a k hlasování o jmenovan˘ch
dvou dotacích se po nûkolika
hodinách znovu vrátili. Oba sub-
jekty po druhém hlasování dotaci
získaly. 

Jednou z nejvy‰‰ích dotací
z rozpoãtu mûsta je témûfi milió-
nová ãástka na uhrazení proka-
zatelné ztráty pfii provozování pfií-
mûstské autobusové dopravy
âSAD Ostrava. Po první zmûnû
mûstského rozpoãtu se poãítá
i s uvolnûním penûz potfiebn˘ch
na sanaci domu na rohu Hluboké
ulice a Zámeckého námûstí. 

Za zmínku také stojí poskytnutí
devadesáti pûti tisíc korun na
vybudování bezbariérov˘ch zá-
chodÛ pro tûlesnû postiÏené ob-
ãany v prostorách jezdeckého
klubu Rias. DÛchodci postiÏení
roztrou‰enou sklerózou i jin˘mi
onemocnûními totiÏ vyuÏívají
konû k hypoterapii, ale vzhledem
k tomu, Ïe v místecké jízdárnû
nejsou bezbariérové toalety,
musí na léãebné kÛry jezdit aÏ do
Ostravy. Uvolnûní  tûchto penûz
z mûstského rozpoãtu prosadili
zastupitelé Radim Turek a Ivan
Vrba. 
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Úfiad má nov˘ fax
Od bfiezna mÛÏete vyuÏívat pfii
zasílání faxÛ fr˘decko-místecké-
mu mûstskému úfiadu nové faxo-
vé ãíslo 0658/609 166, které by
postupem ãasu mûlo nahradit
stávající fax s ãíslem 0658/631
091. Prozatím v‰ak jsou obû
ãísla plnû funkãní. 

Probíhá zápis do ‰kolek
Zápisy do matefisk˘ch ‰kol ve
Fr˘dku-Místku budou probíhat ve
dnech 14. a 15. kvûtna 2001
v dobû provozu matefisk˘ch ‰kol.

Jarmark se vydafiil
Tradiãní velikonoãní jarmark po-
fiádan˘ v polovinû dubna Mu-
zeem Beskyd ve Fr˘dku-Místku
v areálu fr˘deckého zámku,
i pfies chladné poãasí navodil pfií-
jemnou pfiedsváteãní atmosféru.
Náv‰tûvníci mohli nejen shléd-
nout ukázky práce fiemeslníkÛ,
vystoupení Dûtského folklórního
souboru Ostravica ãi cimbálové
muziky ·ajtar, ale také se nechat
inspirovat pfii pfiípravû na veliko-
noãní svátky nebo si koupit
nûkter˘ z nabízen˘ch lidov˘ch
a umûleck˘ch pfiedmûtÛ. 

Knihy budou levnûj‰í
Místecké knihkupectví Jakub na
Farním námûstí 57 poskytuje ke
Dni dûtí 1. 6. desetiprocentní sle-
vu na v‰echno zboÏí. Otevfieno
je ve v‰ední dny 8 – 17.45, v so-
botu 8 - 12 hodin.

Îáci ohrozili 120 ÏivotÛ
Sto dvacet pasaÏérÛ cestujících
v únoru vlakem mezi Fr˘dkem-
Místkem a PrÏnem bylo ‰oková-
no, kdyÏ jejich spû‰n˘ vlak neda-
leko nádraÏí v Ba‰ce naboural
do betonového kvádru poloÏené-
ho na kolejích. Pfii havárii na‰tûs-
tí nikdo nebyl zranûn, v˘sledkem
byla „jen“ desetitisícová ‰koda
na vzduchovém zafiízení lokomo-
tivy. Druh˘ ‰ok ov‰em jmenovaní
pasaÏéfii utrpûli poté, co se dovû-
dûli, Ïe kvádr do koleji‰tû poloÏi-
li dva nezletilí Ïáci. Vzhledem
k vûku chlapci za svÛj ãin nene-
sou právní zodpovûdnost. (jr)

Ve âtyfilístku hofielo
TûÏká rána postihla oblíbené
divadlo âtyfilístek u fr˘decké so-
kolovny, kdyÏ mu v pfiedveãer
posledního bfieznového pondûlí
vyhofiela kulisárna. Pfii poÏáru
shofiely divadelní rekvizity a kuli-
sy v hodnotû zhruba ãtyfiiceti tisíc
korun. Na budovû a pfiilehlé sta-
vební buÀce pak vznikla dal‰í asi
patnáctitisícová ‰koda. TfiebaÏe
poÏár vznikl právû v dobû, kdy
na jevi‰ti zkou‰el dûtsk˘ ochot-
nick˘ soubor, nikomu se na‰tûstí
nic nestalo. S ohnûm bojovali
místní profesionální i dobrovolní
hasiãi a Ïivel se jim podafiilo
zvládnout pomûrnû rychle. Zach-
ránit a opravit ohofielé zbytky
kulis a uklidit spou‰È po poÏáru
ov‰em potom ochotníkÛm dalo
pofiádnû zabrat. Pfiíãina poÏáru
se ‰etfií. Obãané a podnikatelé,
ktefií by chtûli pomoci pfii zno-
vuzprovoznûní divadélka, mohou
volat na tel. 0658/633 07 17. (jr)

O první zmûnû rozpoãtu Mûsta Fr˘dku-Místku zastupitelé jednali
nûkolik hodin. Na snímku ze zasedání zastupitelstva právû radní
naslouchají pfiipomínkám diskutujících kolegÛ. V pfiední fiadû zleva:
radní Petr Kozák, Josef Kleinwachter, Radomír Crha, Ladislav Va‰ek,
Miroslav Dokoupil (v pozadí), v zadní fiadû zleva starosta mûsta
Zdenûk Stolafi, tajemník mûstského úfiadu Petr Mikulec. 

Foto: Jana Rumianová

Konopí málem pfiipravilo Stoun o sto tisíc korun

Tunel kolem ruiny zastupitelé neschválili
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Minulostí uÏ je doba, kdy pejskafii s sv˘mi miláãky museli obcházet
mûstské parky obloukem. Zasutpitelé totiÏ zru‰ili ustanovení obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta o pohybu psÛ po vefiejném prostranství, kte-
ré psÛm  vstup do parkÛ zapovídalo. Dnes uÏ pejsci do parkÛ chodit
mohou, ov‰em pouze na vodítku. Foto: Jana Rumianová
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SdruÏení by chtûlo vzkfiísit kino Vlast

zabrzdit a dát chodci pfiednost.
BohuÏel uÏ dvû úmrtí obãanÛ
mûsta  v tomto roce právû na pfie-
chodech jsou alarmující. 

Na závûr bych vám chtûl, vá-
Ïení obãané, v mûsíci lásky po-
pfiát hodnû slunn˘ch, krásn˘ch
a pohodov˘ch dnÛ a také vzhle-
dem k pfiedchozím vûtám popfiát
nám v‰em více vzájemné ohle-
duplnosti. 
Zdenûk Stolafi, starosta mûsta

(pokraãování ze str. 1)

Psi uÏ do parku smí
Ve Fr˘dku-Místku mûli psi, podle dosud platné obecnû závazné

vyhlá‰ky,  zapovûzen vstup do parkÛ. Toto opatfiení mûlo uchránit zele-
né plochy pfied psími v˘kaly a jin˘mi neãistotami. Podle filosofie vyhlá‰-
ky mûly b˘t parky klidovou zónou, kde by se napfiíklad maminky nemu-
sely obávat, Ïe by jejich hrající si dûti obtûÏovala pobíhající zvífiata. 

TfiebaÏe mûla vyhlá‰ka vycházet vstfiíc vût‰inové skupinû obyvatel
„nepejskafiÛ“, zastupitelé a radní museli kvÛli jejímu vydání ãelit ze stra-
ny obãanÛ nemalé kritice. Zfiejmû i proto na posledním fiádném zase-
dání zastupitelé schválili návrh Martina ¤ímana o zru‰ení tohoto záka-
zu. Od nynûj‰ka tedy psi do parkÛ smí, ov‰em pouze na vodítku. 

K obsahu novû upravené obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta o pohybu
psÛ po vefiejném prostranství se vrátíme v pfií‰tím ãísle Zpravodaje. (jr)

Noãní klid obãanÛ bude obnoven
(pokraãování ze str. 1)

V diskutované vyhlá‰ce je pfies-
nû stanoveno, ve které dny a do
kolika hodin mohou restaurace ãi
pofiadatelé zábavn˘ch a sportov-
ních akcí hudební produkce pofiá-
dat. ProtoÏe je ov‰em pfieváÏná
vût‰ina provozoven bezproblé-
mov˘ch, mûsto v‰em podnikate-
lÛm udûlilo plo‰nou v˘jimku s ú-
myslem odebrat ji pouze tûm res-
tauracím, které skuteãnû obãany
bydlící v okolí ru‰í. Adepty na o-
debrání této v˘jimky je napfiíklad

restaurace Kraken nebo Novo-
rest, kvÛli jejichÏ noãním hrátkám
obyvatelé okolních domÛ sepsali
nejednu stíÏnost a fiadu peticí.
„Platnost vyhlá‰ky byla prozatím
pozastavena a mûsto bylo ve
snaze ochránit klid obãanÛ bez-
zubé. S opûtovn˘m uvedením vy-
hlá‰ky do Ïivota se nám v‰ak
otevírají zpÛsoby, jak donutit nû-
které neukáznûné provozovatele
restaurací k zachovávání noãního
klidu,“ konstatuje starosta Fr˘d-
ku-Místku Zdenûk Stolafi. (jr)

Ministr zpÛsobil...
(pokraãování ze str. 1)

NejenÏe barevnû rozli‰il, kdo
a jak hlasoval, ale prÛbûÏnû
poskytoval i fiadu dal‰ích potfieb-
n˘ch informací. Zastupitelé se
pomocí zafiízení napfiíklad mohli
pfiihlásit do diskuse, pfiiãemÏ se
na monitoru vÏdy objevilo pofiadí
pfiihlá‰en˘ch, jejich jméno a do-
ba, po kterou hovofiili, i téma,
o nûmÏ právû jednali. Systém
rovnûÏ okamÏitû vyhodnotil, zda
hlasování probûhlo s kladn˘m ãi
záporn˘m v˘sledkem. „Navíc za-
fiízení prÛbûh jednání automatic-
ky nahrává na disketu a o kaÏ-
dém hlasování mÛÏe okamÏitû
poskytnout i ti‰tûnou zprávu. Ta-
kov˘to systém prakticky vyluãu-
je jakoukoliv chybu jak pfii sãítá-
ní hlasÛ, tak i pfii vedení schÛze,“
pochvaloval si systém starosta
mûsta Zdenûk Stolafi. 

Náklady na pofiízení tohoto
systému firma Ministr vyãíslila
na ãtyfii sta tisíc korun. Radní
a zastupitelé mûsta se shodli na
tom, Ïe zfiejmû pofiízení systému
zaãlení do pfiipravovaného pro-
jektu rekonstrukce velké zase-
dací sínû mûstského úfiadu,
která by mûla probûhnout v práz-
dninov˘ch mûsících. „Na v˘bûr
hlasovacího zafiízení ov‰em bu-
de vypsáno v˘bûrové fiízení, ne-
ní fieãeno, Ïe musíme mít právû
systém od firmy Ministr, kter˘
jsme nyní vyzkou‰eli,“ podotkl
starosta mûsta Zdenûk Stolafi. 

(jr)

V dubnu 2001 vzniklo a na-
bídlo spolupráci Mûstu Fr˘dek-
Místek úãelové obãanské sdru-
Ïení Spoleãnost pro podporu
a rozvoj kina Vlast, jeÏ si dává
za cíl do prostor kina „vrátit
Ïivot“. 

Vzhledem k tomu, Ïe pfiedloÏe-
n˘ projekt je úplnou novinkou,

fr˘decko-místeãtí radní dosud ne-
mûli dostatek pfiíleÏitostí se s pro-
jektem podrobnû seznámit. Proto
se k tomuto tématu vrátíme
v pfií‰tích ãíslech Zpravodaje.

Budeme Vás podrobnû infor-
movat o plánovan˘ch zmûnách
i o postoji radnice k této proble-
matice. (jr)

Zastupitelé mûsta Fr˘dku-
Místku schválili „Obecnû zá-
vaznou vyhlá‰ku, kterou se
mûní a doplÀuje vyhlá‰ka o mís-
tních poplatcích“. 

Stávající  vyhlá‰ka o místních
poplatcích mimo jiné vyjmenová-
vá psy, za které není nutné platit
poplatek. Poplatek ze psÛ se ne-
platí za psy, jejichÏ vlastníky jsou
osoby nevidomé, bezmocné ne-
bo drÏitelé prÛkazÛ „zvlá‰È tûÏce
postiÏen˘ s prÛvodcem“, dále se
pak neplatí poplatek za psy, ktefií
slouÏí policii a mûstské policii,
pokud mají pfiíslu‰né osvûdãení
o v˘cviku, ani za psy umístûné ve
smluvním útulku mûsta. 

Nová vyhlá‰ka dále stanovuje,
Ïe se nemusí platit poplatek ze
psÛ pfievzat˘ch z útulku, kter˘
smluvnû zaji‰Èuje pro mûsto Fr˘-
dek-Místek odchyt psÛ a jejich
umístûní, a to na dobu dvou let
od pfievzetí (coÏ je o rok déle neÏ
dosud). Novû jsou rovnûÏ osvo-
bozeni od poplatku psi pouÏívaní
k léãbû obãanÛ - canisterapii. 

Dal‰í v˘znamná úprava ve vy-
hlá‰ce o místních poplatcích se
t˘ká poplatku ze vstupného. Pfied-

mûtem poplatku je vstupné na
kulturní, sportovní, prodejní akce
a akce obdobného charakteru.
Od tohoto poplatku jsou os-
vobozeny akce, jejichÏ cel˘ v˘tû-
Ïek je urãen na charitativní a ve-
fiejnû prospû‰né úãely. 

Vefiejnû prospû‰n˘m úãelem
se rozumí uÏití celého v˘tûÏku ze
vstupného na financování vûdy
a vzdûlání, v˘zkumn˘ch a v˘vo-
jov˘ch úãelÛ, kultury, ‰kolství, na
policii, na poÏární ochranu, na
podporu a ochranu mládeÏe, na
ochranu zvífiat, na úãely sociální,
zdravotnické, ekologické, huma-
nitární, náboÏenské pro registro-
vané církve a náboÏenské spo-
leãnosti, tûlov˘chovné a sportov-
ní úãely, politick˘m stranám a po-
litick˘m hnutím na jejich ãinnosti,
dále fyzick˘m osobám s bydli‰-
tûm na území âeské republiky
provozujícím ‰kolská a zdravot-
nická zafiízení a zafiízení na
ochranu opu‰tûn˘ch zvífiat nebo
ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat a na
financování tûchto zafiízení.
S cel˘m znûním vyhlá‰ky se
mÛÏete seznámit na Mûstském
úfiadû ve Fr˘dku-Místku. (jr)

Vyhlá‰ka osvobozuje od poplatkÛ

Dita zÛstává princeznou
O tom, Ïe je v na‰em mûstû

spousta krásn˘ch dûvãat, by
mohli vyprávût zejména místní
muÏi, letos se o tom ov‰em
mohla pfiesvûdãit celá republi-
ka.

Fr˘dek-Místek mûl totiÏ svou
reprezentantku pfiímo ve finále
soutûÏe Miss âR 2001. Sou-
tûÏila pod magick˘m ãíslem 7
a je jí osmnáctiletá studentka ob-
chodní akademie Dita Hrtusová.
Modelingu se vûnuje uÏ od ãtr-
nácti let a bûhem své ãtyfileté ka-
riéry stihla zabodovat v nejedné
soutûÏi krásy.  V souboji o korun-
ku královny ji v‰ak ‰tûstí opustilo
a mezi dvanácti favoritkami se
nakonec její jméno neobjevilo.
Pfies jisté zklamání v‰ak Dita na
modeling nezanevfiela a ctitelé
Ïenské krásy budou moci její
pÛvab dále obdivovat na pfiehlíd-
kov˘ch molech. (jr)
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Osobní asistence pomáhá
zaji‰Èovat tûÏce zdravotnû po-
stiÏen˘m osobám aktivní zpÛ-
sob Ïivota, co nejvíce se blíÏící
zpÛsobu Ïivota zdravé popula-
ce. Kompenzuje fyzick˘ a smy-
slov˘ handicap. Jedná se
o sluÏby urãené potfiebn˘m
osobám bez omezení vûku,
pokud to jejich funkãní omeze-
ní vyÏaduje.

Osobní asistence je jednou
z forem sociálních sluÏeb, jenÏ
zdravotnû postiÏenému umoÏÀu-
je Ïít ve vlastní domácnosti. SluÏ-
ba je zamûfiena na zaji‰Èování
základních Ïivotních funkcí a po-
tfieb, pomoc pfii vzdûlávání, reali-
zaci pracovního a spoleãenského
uplatnûní. Asistent vykonává to,
co klient není schopen fyzicky
zvládat vlastními silami, nikoliv
to, co se mu dûlat nechce.

UÏivatel osobní asistence má
moÏnost kombinovat rÛzné formy
soc. sluÏeb, a to vzhledem ke
své soc. situaci a oprávnûn˘m
potfiebám, kdy nelze vystaãit pou-
ze s jednou formou sluÏby, napfi.
kombinace s peãovatelskou sluÏ-
bou, o‰etfiovatelskou péãí zdra-
votnické agentury apod. 

Za mimofiádn˘ch okolností hod-
n˘ch zfietele není vylouãen ani
soubûh sluÏeb osobní asistence
s pfiíspûvkem pfii péãi o blízkou
nebo jinou osobu, ãi osobám Ïijí-
cím v ústavním zafiízení (mimo-
fiádné pfiípady hodné zfietele
posoudí zdravotní komise, která
pfiípadné návrhy na v˘jimky pfied-
loÏí k rozhodnutí vedoucímu od-
boru soc. sluÏeb). 

Osobní asistence není urãena
kaÏdému ãlovûku se zdravotním
postiÏením. Je to jedna z forem
péãe, která se mÛÏe a má dopl-
Àovat s dal‰ími formami. Základ-
ním pfiedpokladem v‰ak je, Ïe kli-
ent je schopen b˘t klientem. Jsou
tedy lidé, ktefií budou vyÏadovat
jin˘ druh péãe nebo asistence.

I. Okruh 
oprávnûn˘ch osob

1. Obãané mající trvalé bydli‰tû
na území mûsta Fr˘dku-Místku.
2. Invalidní obãané s pfiiznan˘m
stupnûm nûkteré z bezmocnosti
(ãásteãná, pfieváÏná, úplná), kte-
rá znemoÏÀuje v˘kon urãit˘ch ãin-
nosti.
3. Zdravotnû postiÏení obãané
dosud bez pfiiznané invalidity.
4. Klient musí b˘t schopen sám
se podílet na rozhodnutí o potfie-
bû sluÏby osobní asistence. Jes-
tliÏe klient není schopen sám se
rozhodovat o svém Ïivotû, musí
b˘t o nûho postaráno jin˘mi insti-
tuty péãe.

II. Osobní asistent 
a jeho pfiedpoklady

Osobní asistence je ãinnost , jeÏ
nevyÏaduje Ïádné odborné ‰ko-
lení asistentÛ. JestliÏe je potfieb-
né jakékoliv ‰kolení pfiesahující
bûÏné vzdûlání, jedná se o od-
bornou ãi jinou asistenãní sluÏbu.
Klient musí umût sám pfiipravit
své osobní asistenty k v˘konu
ãinnosti.
Pfiedpokladem osobního asis-
tenta je:

1. osoba star‰í 18. let plnû zpÛ-
sobilá k právním úkonÛm 
2. osoba bezúhonná
3. dobr˘ tûlesn˘ a du‰evní zdra-
votní stav
4. vnímavost vÛãi zdravotnû
postiÏené osobû s respektováním
jeho poÏadavku na poskytování
osobní asistence co do zpÛsobu
a rozsahu
5. etika práce spojená s mlãen-
livostí o osobû a osobním Ïivotû
klienta
6. základní orientace v problé-
mech tûÏkého zdravotního posti-
Ïení vãetnû pochopení procesÛ,
které toto postiÏení mÛÏe v psy-
chice ãlovûka vyvolat
Rámcová pracovní náplÀ asis-
tenta:
- pomoc pfii fyziologick˘ch potfie-

bách
- zaji‰tûní a podávání stravy
- pomoc pfii osobní hygienû
- pomoc pfii údrÏbû domácnosti

a kompenzaãních pomÛcek
- nácvik základních úkonÛ sebe-

obsluhy a sobûstaãnosti vãetnû
uÏívání kompenzaãních a pra-
covních pomÛcek

- zaji‰tûní mobility:
a) doprovod k lékafii, do ‰ko-

ly, zamûstnání, na zájmo-
vou ãinnost, na kulturní ne-
bo sportovní akci, trávení
volného ãasu

b) doprovod pfii vyfiizování rÛz-
n˘ch záleÏitostí na úfia-
dech a institucích, pomoc
pfii fie‰ení sociálních, osob-
ních a sociálnû právních
potfieb

- u dûtí jde o zaji‰tûní aktivit spo-
jen˘ch se ‰kolním vzdûláváním,
vyuÏíváním volného ãasu a s roz-
vojem jejich zájmÛ

III. Zaji‰Èování sluÏeb
osobní asistence

Poskytovatel finanãních pro-
stfiedkÛ na osobní asistenci Mûs-
to Fr˘dek-Místek, prostfiednictvím
odboru sociálních sluÏeb, stano-
vuje koneãn˘ rozsah osobní asi-
stence s pfiíspûvkem, tj. poãet
stanoven˘ch bodÛ dle zdravotní-
ho znev˘hodnûní klienta a jeho
potfieb.
Za úãelem zhodnocení popsané-
ho zdravotního stavu a s tím sou-
visejícím zdravotním znev˘hod-
nûním a zji‰tûné sociální situace
bude ustanovena odborná pra-
covní skupina (sociální pracov-
ník, zástupce spolupracující ne-
ziskové organizace, pfiíp. dal‰í
odborn˘ pracovník).
Klient nese plnou zodpovûdnost
za v˘bûr asistenta a za jeho
instruktáÏ pro v˘kon urãit˘ch slu-
Ïeb, bere tedy na sebe i ve‰kerá
rizika, která pfii poskytování slu-
Ïeb mohou vzniknout (napfi. úraz
vznikl˘ nesprávnou manipulací
s klientem, krádeÏe v bytû klien-
ta, nevhodné chování asistenta
apod.). Za osobu zbavenou zpÛ-
sobilosti k právním úkonÛm jedná
soudem stanoven˘ opatrovník.
Pokud klient nemá ve svém okru-
hu vhodnou osobu pro osobní
asistenci, pomÛÏe ji vyhledat
poskytovatel ve spolupráci s ne-
ziskovou organizací zab˘vající se
touto ãinností (dále jen agentu-

OSOBNÍ ASISTENCE
pomoc lidem s tûÏk˘mi zdravotními postiÏeními

ra). Smyslem asistence je mj.
odbfiemenit vysokou zátûÏ rodin-
n˘ch pfiíslu‰níkÛ. Klient má do-
sáhnout maximálnû moÏné nezá-
vislosti, on si urãuje a s asisten-
tem domlouvá, kdy, jak a co
potfiebuje v rámci jemu pfiidûle-
n˘ch hodin. Klient sám, jako nej-
vût‰í odborník na svÛj Ïivot si ho
musí vy‰kolit podle sv˘ch potfieb.
Klient si zodpovídá i za zpÛsob
provedení, tj. kontrolu sluÏeb si
provádí sám. 
V‰ichni klienti vyplÀují kaÏd˘
mûsíc v˘kaz pfiijaté sluÏby, kde je
jméno asistenta, náplÀ a rozsah
osobní asistence a jeho podpis
v kolonce pro kaÏd˘ den, kdy
byla sluÏba poskytnuta. 
Obdobn˘m zpÛsobem vyplÀují
v‰ichni asistenti kaÏd˘ mûsíc
v˘kaz poskytnuté sluÏby, kter˘
jim potvrzují sv˘mi podpisy jejich
klienti. Soulad v˘kazÛ kontroluje
a potvrzuje kaÏd˘ mûsíc pracov-
ník projektu osobní asistence
(poskytovatel), kter˘ vede evi-
denci klientÛ (dotazníky, v˘kazy,
korespondence) a asistentÛ (do-
hody o pracovní ãinnosti, evi-
denãní listy asistentÛ, v˘kazy),
vypracovává prÛbûÏnû pfiehled
o prÛbûhu asistence a je neustá-
le v telefonním a osobním styku
s klienty, asistenty a agenturou.
Poskytovatel zaji‰Èuje nezbytnou
administrativu a evidenci, zaji‰Èu-
je vyplácení pfiiznaného finanãní-
ho pfiíspûvku klientovi. Pomáhá
se získáváním asistentÛ. Pokud
si klient pfieje, mÛÏe mít i více asi-
stentÛ.

IV. Kritéria pro pfiidûlení
osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje
lidem bez ohledu na diagnózu.
Kritériem pro její pfiidûlení je
zejména to, zda by ãlovûk bez ní
musel Ïít ve zdravotnickém zafií-
zení ãi ústavu. Osobní asistence
bude poskytována na základû
smluvního vztahu mezi Mûstem
Fr˘dek-Místek a klientem.
Potfiebu péãe je nezbytné vyjádfiit
úkony, ke kter˘m ãlovûk potfiebu-
je pomoc. Ty jsou promítnuty
v bodovníku, na základû kterého
se stanovuje celková potfieba
a rozsah osobní asistence v ná-
vaznosti na pfiiznan˘ finanãní
pfiíspûvek.
Bodovník je rozdûlen do 5 kri-
térii:
1. Zdravotní stav
Je rozãlenûn do 4 stupÀového
systému, ãímÏ nedochází k tomu,
Ïe by se projevy plynoucí z jedné
pfiíãiny zapoãítávaly nûkolikrát. Po-
tfieba péãe jednoho ãlovûka mÛÏe
oscilovat mezi dvûma stupni. 
Míru nesobûstaãnosti je tfieba pro-
vûfiovat v prostfiedí, v nûmÏ Ïa-
datel Ïije, nikoliv modelovû. Její
posouzení sice vychází z nezbyt-
n˘ch úkonÛ, které klient ne-
zvládne sám, ale z posouzení
nesmí vyjít závazné urãení úkonÛ,
jeÏ je uÏivatel sluÏby povinen si
koupit. Z ‰etfiení vyplyne poãet
bodÛ, podle nichÏ Ïadatel obdrÏí
adekvátní pfiíspûvek. Takto bude
zároveÀ zaruãeno jak zabezpeãe-
ní Ïivotních potfieb Ïadatele, tak
jeho svoboda ve v˘bûru sluÏeb.
Bodovací systém umoÏÀuje urãit,
do jakého bodového stupnû má
b˘t Ïadatel zafiazen, av‰ak pfiíspû-
vek na péãi není pau‰ální v rámci

jednoho stupnû, n˘brÏ ke kaÏdému
bodu je pfiifiazena finanãní ãástka.
Pfiíspûvek na péãi je potom násob-
kem dosaÏeného poãtu bodÛ
a stanovené finanãní ãástky.
2. Základní Ïivotní funkce
3. Prostfiedí
4. Dal‰í Ïivotní potfieby
5. O‰etfiovatelská péãe

V. Financování
Financování osobní asistence se
skládá ze ãtyfi sloÏek:
1. Pfiíspûvek Mûsta F-
Celkov˘ pfiíspûvek klientovi ze
strany Mûsta Fr˘dku-Místku mÛ-
Ïe roãnû ãinit 20 000 Kã (ãerpání
pfiíspûvku se provádí rovnomûr-
nû, 1/12 mûsíãnû), tj. 30 Kã/h asi-
stenãní sluÏby, maximálnû v‰ak
55 h mûsíãnû.
2. Spoluúãast klienta
Zbylou ãást nákladÛ na asistenã-
ní sluÏbu si hradí klient ze sv˘ch
prostfiedkÛ.
3. Státní pfiíspûvky (dotace na
projekty a granty)
4. Sponzorské dary, vefiejné
sbírky apod.
Dle dal‰ích finanãních zdrojÛ bu-
dou finanãní limity aktuálnû pfie-
poãítávány ve prospûch sníÏení
podílu ze strany klienta.

VI. Postup k zavedení
sluÏby osobní asistence

1. Îadatel o sluÏbu osobní asi-
stence poÏádá Mûstsk˘ úfiad Fr˘-
dek-Místek, odbor sociálních slu-
Ïeb osobnû, písemnû nebo tele-
fonicky.
2. Povûfien˘ sociální pracovník
pro osobní asistenci provede so-
ciální ‰etfiení a pohovor v domác-
nosti klienta a sepí‰e „Dotazník
pro uchazeãe o osobní asisten-
ci“. Pokud je klient pfiíjemcem pe-
ãovatelské sluÏby, uvede posky-
tovan˘ rozsah sluÏeb.
3. O‰etfiující lékafi uvede na pfií-
slu‰ném formuláfii rozsah zdra-
votního postiÏení.
4. Dle vyplnûného dotazníku
a podle bodového hodnocení je
urãena ãástka finanãního pfiís-
pûvku Mûsta Fr˘dku-Místku na
osobní asistenci.
5. Na základû dohody mezi pos-
kytovatelem finanãních prostfied-
kÛ, Mûstem F-M a klientem, je
vystavena na pfiíslu‰n˘ kalendáfi-
ní rok smlouva o poskytování
finanãního pfiíspûvku na osobní
asistenci.
6. Mûstu Fr˘dek-Místek musí b˘t
doloÏena smlouva mezi klientem
a jeho asistentem.
7. Klient vyplní v˘kaz pfiijaté sluÏ-
by, ve kterém zaznamená dny
a hodiny tûchto sluÏeb. Po ukon-
ãení kalendáfiního mûsíce za‰le
uveden˘ v˘kaz hodin osobní asi-
stence pracovníkovi MûÚ Fr˘dek-
Místek, kter˘ do 5 dnÛ pfiiznanou
finanãní ãástku poukáÏe pro-
stfiednictvím finanãního odboru
MûÚ Fr˘dek-Místek klientovi.
8. Ve v˘jimeãn˘ch (sporn˘ch)
pfiípadech, po dobu nezbytnû nut-
nou pro ovûfiení skuteãností, je
moÏné termín vyplácení prodlou-
Ïit, nejdéle v‰ak na dobu 15 dnÛ.
O této skuteãnosti v‰ak klient
musí b˘t neprodlenû vyrozumûn.
9. Po provedené mûsíãní úhra-
dû poskytne klient bezodkladnû
MûÚ F-M kopii dokladu o zapla-
cení celkové ãástky asistentovi
za sluÏby osobní asistence.
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V dubnu  roku 2000 byl zahá-
jen provoz nízkoprahového
centra ve Fr˘dku-Místku, jed-
noho ze ãtyfi zafiízení o.p.s. Re-
narkon, které se zab˘vá léãbou
a péãí o drogovû závislé a o-
soby drogou jinak ohroÏené.
âinnost kontaktního centra je
zamûfiena pfiedev‰ím na oblast
terciární a sekundární prevence
a v‰echny sluÏby zde poskyto-
vané jsou anonymní a bezplat-
né. V na‰em mûstû pracuje síÈ
organizací v protidrogové ob-
lasti a Kontaktní centrum je jed-
ním z nich. O tom, Ïe v této ob-
lasti rozhodnû je co dûlat, mo-
hou svûdãit nûkteré z následu-
jících dokumentovan˘ch trendÛ.

Neustále narÛstá uÏívání neal-
koholov˘ch drog u populace mla-
d˘ch a dospívajících lidí (48,5 %
experimentuje s drogou). Podíl
dívek majících zku‰enost s uÏitím
nûkteré drogy ve srovnání s r.
1995 je vy‰‰í neÏ podíl mlad˘ch
chlapcÛ, ktefií v té dobû drogu uÏi-
li. Nejvy‰‰í poãet osob majících
zku‰enost s drogou je mezi Ïáky
SOU - 62,4 %, coÏ za období od
roku 1995 znamená nárÛst
o 25,1%. Pfies 50% registrova-
n˘ch problémov˘ch uÏivatelÛ
aplikuje drogy nitroÏilnû, sdílejí
infekãní náãiní a chovají se riziko-
vû ve vztahu k ‰ífiení infekãních
onemocnûní. Do 16 let vûku pravi-
delnû koufií 47,5 % a první opilost
udalo 53,7 % mlad˘ch lidí, pfii-
ãemÏ konzumace alkoholu je
v˘raznû vy‰‰í u uÏivatelÛ drog.
Neradostn˘ je rovnûÏ postoj stfie-
do‰kolákÛ k nelegálním drogám
a jejich uÏivatelÛm, kter˘ je oproti
r. 1995 v˘raznû tolerantnûj‰í,
neustále narÛstá trestná ãinnost
v oblasti omamn˘ch a psycho-
tropních látek a vûková hranice
se rapidnû sniÏuje.

Prvním místem protidrogové pre-
vence je rodina, ale spoleãnost
se brání proti neÏádoucím jevÛm
i dal‰ími prostfiedky. Motivem
protidrogové politiky vlády je och-
rana pfied negativním vlivem drog
a podpora jeho individuálního
rozhodnutí pro Ïivot bez drog.
Obãanu musí b˘t poskytnuta
ochrana pfied nabídkou ilegálních
drog a v pfiípadû potfieby pora-
denská, léãebná a resocializaãní
pomoc. Zde jsou na místû opatfie-
ní v oblasti sniÏování nabídky
a dostupnosti drog, opatfiení v ob-
lasti sniÏování poptávky po dro-
gách jako napfi. dÛsledná rea-
lizace preventivních programÛ ve
v‰ech ‰kolsk˘ch zafiízeních, pod-
pora ãinnosti subjektÛ nabízejí-
cích volnoãasové aktivity pro dûti
a mládeÏ, podpora vzniku progra-
mÛ vãasné intervence zamûfie-
n˘ch na rizikovou populaci dûtí.
Nutné je uplatÀování zdravotní
v˘chovy zamûfiené pfiedev‰ím na
sníÏení rizika ‰ífiení onemocnûní
pfii uÏívání drog a nezanedbatel-
n˘m je vyuÏívání zku‰eností Po-
licie âR pfii ‰kolsk˘ch vzdûláva-
cích programech.

S klienty s dysfunkãních rodin,
sídli‰tních part a nízkého socio-
kulturního prostfiedí u kter˘ch do-
chází ãasto k projevÛm sociální
patologie (zá‰koláctví, vztahové
problémy, agresivita, neúcta k au-
toritám, drobná majetková krimi-
nalita atd.), pracuje Stfiedisko v˘-
chovné péãe, oddûlení podpory
zdraví OHS F-M. Kromû jiného
poskytuje základní poradenství
v problémech s drogou, poskytuje
zdarma zdravotnû-v˘chovn˘ ma-
teriál, testování HIV protilátek,
pro Kontaktní street centrum
FM zaji‰Èuje likvidaci pouÏit˘ch
injekãních setÛ.

Pedagogicko-psychologická
poradna poskytuje základní dia-
gnostické, reedukaãní, terapeutic-
ké sluÏby ve vztahu k Ïákovi, za-
bezpeãuje metodické vedení v˘-
chovn˘ch poradcÛ a ‰kolních me-
todikÛ, napomáhá pfii tvorbû Mi-
nimálních preventivních programÛ,
spolupodílí se na koordinaci ãin-
ností ostatních institucí vstupujících
do primární prevence ve ‰kol-
ském systému. SluÏba ‰kole na-
bízí vzdûlávání a v˘cviky pedago-
gÛ v oblasti komunikativních do-
vedností. Stranou nezÛstává ani
Policie âR. Mgr. Josef Vojvodík

místostarosta

V dubnu 1999 se uskuteãnila
první pracovní náv‰tûva zás-
tupcÛ okresní Asociace ‰kol-
ních sportovních klubÛ a zás-
tupce Mûsta Fr˘dek - Místek
v Hessensku. 

Cílem byla v˘mûna zku‰eností
pfiedev‰ím v oblasti podpory
sportovních aktivit a diskuse

o rozvoji ãesko - nûmecké spolu-
práce související se vstupem
âeské republiky do Evropské
unie.

V˘sledkem této náv‰tûvy bylo
navázání kontaktÛ s organizací
Sportjugend Hessen, která za-
stfie‰uje mimo jiné v‰echny pohy-
bové aktivity mládeÏe. Prvními
spoleãn˘mi projekty byla úãast
studentÛ z Fr˘dku - Místku na
mezinárodních prázdninov˘ch
Eurocampech v r. 1999 i v r. 2000
(za úãasti mládeÏe ze 6 zemí
Evropy), a naopak t˘denní poz-
návací pobyt skupiny mlad˘ch lidí
z Hessenska v loÀském roce
v na‰em mûstû.

Spolupráce se Sportjugend
Hessen se rozvíjí dále, vznikají
dal‰í projekty vzájemn˘ch v˘mûn
nejen stfiedo‰kolákÛ ale i mla-
d˘ch sportovcÛ. Leto‰ní pracovní
schÛzka zástupcÛ A·SK a Mûsta
F-M v Hessensku mûla za cíl pfii-
pravit dvoustranné kontakty pro
mladé sportovce z Centra sportu
a navázat partnerskou spolupráci
i na úrovni mûsta Fr˘dku - Místku
a nûkterého z podobn˘ch mûst
v Hessensku. Podafiilo se pfied-

jednat spoleãná soustfiedûní
a sportovní utkání mlad˘ch fotba-
listÛ FK VP F-M s fotbalisty
z Grunbergu, mlad˘ch házenká-
fiÛ SKP F-M s druÏstvem házen-
káfiÛ TSV Griedel z Butzwachu
a také pro sportovní tfiídu volej-
balistek TJ Sokol F-M s gymnázi-
em z Wiesbadenu. ZároveÀ pro-
bûhla diskuse s pfiedstavitelem
mûsta Wetzlar o zpÛsobu podpo-
ry sportu mládeÏe i dospûl˘ch
z rozpoãtu mûsta Wetzlar, pro-
jednány byly mezinárodní vztahy
a konkrétní moÏnosti spolupráce
mezi mûsty Fr˘dek - Místek
a Wetzlar.

MoÏnost spolupráce se jeví
také pro ·kolu Ïivota se zafiíze-
ním pro mentálnû postiÏené Ca-
ritas ve Frankfurtu nad Moha-
nem. Bûhem leto‰ní náv‰tûvy by-
ly upfiesnûny i podmínky leto‰ní-
ho prázdninového Eurocampu
a zimní pobyt mlad˘ch lidí z Hes-
senska v na‰ich Beskydech . 

Na v‰echny uvedené aktivity je
nyní nutno zpracovat projekty
a poÏádat o finanãní dotace z rÛz-
n˘ch fondÛ,  garantovat je bude
A·SK a Sportjugend Hessen.
Eva Richtrová, místostarostka

5ODBORY MùSTSKÉHO Ú¤ADU DUBEN 2001

● ●

Nové moÏnosti  nejen pro mladé sportovce 

Místostarostka Eva Richtrová
diskutuje se zastupiteli.

Foto: archiv

V souãasné do-
bû probíhá jarní
úklid mûsta, a to
jak chodníkÛ a sil-
nic, tak i zelen˘ch
ploch. Do polovi-
ny kvûtna by mûs-
to uÏ mûlo b˘t ukli-
zeno i od tûch pos-
ledních zimních ne-
ãistot a zaãne se-
zóna kosení tráv-
níkÛ. 

„V tûchto dnech
by mûly b˘t vy-
ãi‰tûny a shrabány
v‰echny trávníky ve
mûstû a osazujeme
je‰tû poslední kvû-
tinové záhony. UÏ
zaãátkem kvûtna za-
ãneme kosit parte-
rové trávníky, kter˘-
mi jsou osázené
re p re z e n t a t i v n í
místa, a poté hned
pfiejdeme i na kosení ostatních
trávníkÛ. Letos zfiejmû budeme
kosení travnat˘ch ploch provádût
tfiikrát,“ informuje Jifií Lederer
z odboru Ïivotního prostfiedí
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku. Dodal, Ïe oproti loÀské-
mu roku nastane zmûna v tom,
Ïe se parky na území mûsta letos
budou uklízet ruãnû a ne pomocí
techniky. „K tomuto opatfiení jsme
pfiistoupili z úsporn˘ch dÛvodÛ,“
uvedl Jifií Lederer. 

RovnûÏ jarní úklid místních
komunikací je v plném proudu.
„Úklid by mûl b˘t hotov˘ do polo-
viny kvûtna. Hladk˘ prÛbûh úklidu
nám trochu ztûÏují odstavené
automobily. Chtûl bych proto po-
Ïádat obãany, aby dbali pokynÛ
Technick˘ch sluÏeb, které úklid
provádûjí, a na vyzvání svá auta
v pfiípadû potfieby pfieparkovali,“
apeluje na obãany vedoucí odbo-
ru dopravy a sluÏeb mûstského
úfiadu Miroslav Hronovsk˘. (jr)

Foto: Jarní úklid mûsta je v plném proudu. Do
poloviny kvûtna by mûl b˘t hotov˘ a zaãne první
kosení trávníkÛ. Foto: Jana Rumianová

Jarní úklid je v plném proudu

Zmûny jízdních fiádÛ MHD budou provedeny aÏ v záfií
Na základû pfiipomínek obãanÛ a vzhledem k tomu, Ïe se díky vzniku nov˘ch nákupních stfiedisek zmûni-

ly i dopravní cíle na území mûsta,  se v leto‰ním roce chystá rozsáhlej‰í úprava jízdních fiádÛ mûstské hro-
madné dopravy. S ohledem na rozsah pfiipravovan˘ch zmûn nebude moÏné zmûnu jízdních fiádÛ mûstské
hromadné dopravy provést ke konci kvûtna leto‰ního roku, jak je obvyklé. Zmûna jízdních fiádÛ mûstské hro-
madné dopravy bude v leto‰ním roce provedena aÏ v záfií. 

Kontaktní street centrum Fr˘dek-Místek 
má za sebou první rok své existence
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Pronajmeme atraktivní

kanceláfie v 1. patfie

rekonstruovaného

domu na Zámeckém

námûstí ve Fr˘dku.

Tel.: 0603-434 330

CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

·kolení fiidiãÛ vãetnû pfiezkou‰ení
podle zákona 247/2000
NEJLEVNùJ·Í KONDIâNÍ JÍZDY

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 
Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 7., 14. a 21. dubna (pondûlí)

In formace: te l . :  0658/67 12 88, te l . :  0601/52 77 09

0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181

FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Fr˘dku-Místku (objekt b˘valé „Pilnikárny“)

Vám nabízí hutní materiál a kovov˘robky, zámeãnické a kovoobrábûcí práce. 

• Plechy ãerné tlou‰Èky 0,5 - 4 mm, nerezové AK Cr tlou‰Èky 1,5 - 3 mm pfiístfiihy,

koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinutá jádra.

• Zakoupen˘ materiál na poÏádání upravíme stfiíháním, oh˘báním, pálením.

• Zhotovíme jednoduché zámeãnické v˘robky z plechu a tahokovu. 

Informace a nákup: pondûlí - pátek od 7.00 do 15.00 hodin

Telefon: 0658/482 919, 622 148

RRRReeeennnnoooovvvvaaaacccceeee     
ssssmmmmaaaallll ttttoooovvvvaaaannnn ˘̆̆̆cccchhhh    vvvvaaaannnn

záruka kvality

0000666600008888    ----     888877777777    444444446666

volejte zdarma

0000 8888 0000 0000     1111 4444 1111     1111 4444 2222
jezdíme od 7,90 Kã/1km

0658 625 625
0603 512 515

cesta zpût zdarma

slevy pro 
tûlesnû 

postiÏené 
a dÛchodce

Provádíme ve‰keré

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

RÁMUJEME A PASPARTUJEME
- velk˘ v˘bûr rámÛ 

a paspart.
Provozní doba:

Po - pá 8 - 17
tel.: 0658/313 85

Sídlo: 

Domov mládeÏe SP·,
ul. 28. fiíjna 1639, 

Fr˘dek-Místek

Komerãní centrum, 8. pû‰ího pluku 1975, F-M, tel.: 0608/774 074, 0658/644 948

FFaa  KKOOCCIIAANN  --  MMEECCNNEERR

provádí

00660033  774455  229922
00660044  114455  664411

FFMM::  336622  3366,,   665533  009955
Nabízíme odbornou a ãistou práci

MMAALLBBYY,,  NNÁÁTTùùRRYY,,
TTAAPPEETTYY,,  NNÁÁSSTT¤¤IIKKYY,,
ÎÎAALLUUZZIIEE,,  TTùùSSNNùùNNÍÍ

Není umûní dûlat vûci nové,
ale dobré

We b
Heinrich

- tvorba internetov˘ch stránek
- www animace
- internetové obchody
- profesionální zpracování grafiky

- prodej PC software a hardware
- reklamní ãinnost
- prÛzkum trhu

P
r
o
d
u
c
t
i
o
n

Kpt. Vajdy 2, 730 00 Ostrava - Zábfieh
tel.: 0606/443 167, tel./fax: 069/670 12 70
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Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku

23.3.2001 na Kostikovû nám. odchycen
kfiíÏenec ãerné del‰í srsti

29.3.2001 z ul. Pekafiské pfiedán 
hnûdoãern˘ men‰í dlouhosrst˘ pes

30.3.2001 na ul. 8. pû‰. pluku odchyceno 
‰tûnû dalmatina

2.4.2001 na ul. Lískovecká u sauny nalezen 
poranûn˘ pes ãau-ãau rezavé barvy

3.4.2001 v Bahnû v Místku odchycen 
nûmeck˘ ovãák - pes  

7.4.2001 na ul. 8. pû‰ího pluku odchycena 
fena bílého bulteriéra

Kontaktní tel. ãíslo do útulku: 63 62 00, p. Ondraãka - Sedli‰tû
Úfiední hodiny: Po - St, Pá    16 - 18 hod

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka V. NP - 17 kanceláfií (3 b˘valé bytové jed-

notky)
2) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné) IV. NP -

pÛdní prostory
3) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 4 kanceláfie, III. NP - 13

kanceláfií, II. NP - 2 kanceláfie
4) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 1 box smûr ul. Fr˘dlantská 
5) Objekt ãp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Mal˘ Koloredov,

II. - V. NP - kanceláfie (soc. zafiízení samostatné)

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 2299, T.G.Masaryka, suterén - 1 místnost (11 m2)
2) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., II. a IV. NP - 6 kanceláfií (od záfií

2001)

informace: MûÚ - odbor správy obecního majetku, 
tel. ã. 0658/609 174

POZEMKY K PRONÁJMU
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:

k.ú. Fr˘dek
pozemek p.ã. 1562/5,  zast.  pl. o v˘mûfie 972 m2 a pozemek p.ã.
1551/1, zast. pl. o v˘mûfie 1930 m2 - za úãelem v˘stavby polyfunkã-
ních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã. 5874/3,
o celkové v˘mûfie 3500 m2 - za úãelem v˘stavby bytov˘ch domÛ
(Vyhlídka)

k.ú. Lískovec u Fr˘dku-Místku
pozemky p.ã. 5268/6 o v˘mûfie 19419 m2, p.ã. 3711/14 o v˘mûfie
22067 m2 (prÛmyslová zóna)

Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173, 609 176

Upozornûní
UpozorÀujeme v‰echny nájemce pozemkÛ majících uzavfienou
smlouvu o nájmu s Mûstem Fr˘dek-Místek, Ïe datum roãní splatnos-
ti byl stanoven k 31.3.2001. Je proto nutné, aby ti, ktefií je‰tû nájem
za dané období neuhradili, tak neprodlenû uãinili.

Upozornûní dluÏníkÛm
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dek-Místek na svém zasedání konaném dne
12. 12. 2000 schválilo, Ïe v pfiípadû, kdy dluÏník uhradí cel˘ svÛj dluh
na nájmu v období od 1. 1. do 30. 6. 2001, poplatek z prodlení vznik-
l˘ v dÛsledku neplacení nájemného z bytu se promíjí  a nebude dále
vymáhán.
Pokud dluÏník nájemného z bytu uhradí 1/2 z celého dluhu, promíjí se
mu 1/2 poplatku z prodlení.
Pokud se rozhodnete vyuÏít této moÏnosti a zaplatit dluÏné nájemné,
dostavte se na Správu bytového fondu, ul. Národních muãedníkÛ 591
ve Fr˘dku (tel.ã. 628 239) nebo Správu bytového fondu, ul. 8. pû‰ího
pluku 1975 v Místku (tel. ã. 647 268).

PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k odprodeji objekt ãp. 249, k.ú. Lískovec
u Fr˘dku-Místku. 
Informace: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor správy obecního

majetku, tel. ã. 609 172, 609 179.

ZV¯·ENÍ NÁJEMNÉHO
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dek-Místek na svém 15. zasedání konaném
dne 27.3.2001 schválilo obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou se sta-
noví koeficient rÛstu nájemného z  bytu.  Hodnota koeficientu ãiní
1,04.
U obecních bytÛ budou od 1.7.2001 platit níÏe uvedené sazby na 1 m2

podlahové plochy bytu/1 mûsíc :

- byty I. kategorie 18,89 Kã
- byty II. kategorie 14,15 Kã
- byty III. kategorie 11,03 Kã
- byty IV. kategorie 7,85 Kã
- byty s neregulovan˘m nájemn˘m      27,64 Kã
- byty s vûcnû usmûrÀovan˘m nájemn˘m 29,70 Kã

Pro informaci uvádíme, Ïe tyto sazby jsou platné do 31.12.2001. Po
tomto termínu bude stanovení v˘‰e nájemného fie‰it nov˘ zákon,
kter˘ je v souãasné dobû projednáván v Parlamentu âR. 

Kolik zaplatíme 
letos za teplo?
V souãasné dobû by mûla vût‰i-
na uÏivatelÛ bytÛ obdrÏet vyúãto-
vání za teplo a teplou vodu za
minul˘ rok. Proto bychom rádi u této pfiíleÏitosti uvedli ceny tepelné
energie pro rok 2001 z na‰ich v˘mûníkov˘ch stanic. Pokud i v leto‰-
ním roce bude zachován trend sniÏování poãtu topn˘ch dnÛ dÛsled-
kem postupného mírného oteplování, zaplatí uÏivatelé za vytápûní
ménû neÏ v roce 2000.

Na‰e spoleãnost DISTEP a.s. i pfies klesající prodej tepla sníÏila cenu
tepelné energie pro vytápûní oproti loÀskému roku o 1,84 % pro
domácnosti a mírnû zv˘‰ila cenu pro nebytové prostory, a to o 0,13 %.

Souãasné ceny tepelné energie jsou následující:

- cena za 1 GJ pro vytápûní a TUV v objektov˘ch pfiedávacích stani-
cích pro obyvatelstvo ãiní 324,90 Kã a pro nebytové prostory ãiní
380,00 Kã

- cena za 1 GJ pro ohfiev TUV pro obyvatelstvo ãiní 298,90 Kã a pro
nebytové prostory ãiní 349,60 Kã

K uveden˘m cenám bude pfiipoãtena daÀ z pfiidané hodnoty ve v˘‰i 5 %.

SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na vybraná parkovi‰tû mÛÏe obãan mûsta Fr˘dku-Místku bezplat-

nû pfiinést tyto nebezpeãné sloÏky odpadu: mazací a motorové oleje,
olejové filtry, televizory, obrazovky, lednice pouÏité obaly od postfiikÛ,
vyfiazené léky, zbytky barev, lakÛ, fiedidel, autobaterie, monoãlánky,
záfiivky, v˘bojky, rádia, poãítaãe a jin˘ elektroodpad. 
parkovi‰tû ve F-M mûsíc termíny sbûru
u kina Petra Bezruãe - Místek duben 17.4. - 19.4.  

kvûten       15.5. - 17.5.  
ãerven      12.6. - 14.6.
ãervenec    10.7. - 12.7.

u krytého bazénu - Místek duben        24.4. - 26.4.  
kvûten      22.5. - 24.5.
ãerven       19.6. - 21.6.
ãervenec    17.7. - 19.7.

u Mariánského kostela - Fr˘dek kvûten      2.5. - 3.5.
kvûten    29.5. - 31.5.
ãerven     26.6. - 28.6.
ãervenec   24.7. - 26.7.

naproti zastávce na Veselé -Fr˘dek kvûten      9.5. - 10.5.
ãerven        5.6. - 7.6.
ãervenec    3.7.- 4.7.
srpen      31.7.- 2.8.

Provozní doba: úter˘, stfieda a ãtvrtek    8.00 - 16.00 hod.
Sbûr nebezpeãného odpadu provádí Fr˘decká skládka a.s., telefon
623 546 kl. 25 , 636 251.
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Plánujete uspofiádat kultur-
ní, sportovní nebo prodejní
akci, máte vyti‰tûné plakáty,
ale nevíte, jak˘m zpÛsobem
zajistit jejich v˘lep? Pro mûsto
Fr˘dek-Místek zaji‰Èuje tuto
ãinnost akciová spoleãnost
TS. 

V˘lep plakátÛ je provádûn
1x t˘dnû na 34 v˘lepov˘ch plo-
chách a to vÏdy ve stfiedu v mís-
tecké ãásti mûsta a ve ãtvrtek ve
fr˘decké ãásti mûsta. Pfiíjem pla-
kátÛ je stanoven na úter˘ do
14.00 hod., nejlépe osobnû
v sídle akciové spoleãnosti TS na
ul. 17. listopadu 910, Fr˘dek-
Místek. Pokud se rozhodnete
doruãit plakáty po‰tou, je nutné
vyznaãit informaci, Ïe se jedná
o plakáty urãené pro v˘lep a pfii-
loÏit fiádnû vyplnûnou objednáv-
ku s uvedením nejbliÏ‰ího termí-
nu v˘lepu a informace o fakturaci.
V˘lep plakátÛ si mÛÏete objednat
i mimo fiádn˘ v˘lepov˘ den,
v tomto pfiípadû v‰ak poãítejte se
100%-ní pfiiráÏkou. Jakékoli bliÏ‰í
informace Vám sdûlí p. Hegerová
na tel. ãísle: 0658/622 093.

NíÏe uvedené ceny jsou sta-
noveny za jeden t˘den a dle for-
mátu vylepen˘ch plakátÛ. 
formát rozmûr v mm cena
‰títek 3,-
A5 145 x 210 3,-
A4 210 x 297 5,-
A3 297 x 420 7,-
A2 420 x 592 10,-
A1 592 x 841 15,-
A0 841 x 1189 30,-

Rozmístûní 
plakátovacích ploch:

MÍSTEK 
1. ul. 1. máje
2. ul. V. Talicha                          
3. ul. Bethovenova                     
4. restaurace Jadran
5. restaurace Novorest               
6. ul. Fr˘dlanstká - toãna
7. kino P. Bezruãe
8. ul. Fr˘dlantská - Je‰tûr
9. podchod Mana - lev˘
10. podchod Mana - prav˘
11. prodejna Mana
12. sídli‰tû Anenská
13. tfi. Pion˘rÛ (hotelov˘ dÛm)
14. ul. 8. pû‰ího pluku                  
15. ul. J. Opletala
16. ul. J. Trnky       

FR̄ DEK
1. tfiída TGM (zastávka MHD

MûÚ)
2. tfiída TGM - Bruzovská
3. Kulturní dÛm VP
4. ul. K hájku (prodejna potra-

vin)
5. ul. Bruzovská - zastávka

MHD
6. ul. Tfianovského (prodejna

potravin)
7. ul. âerná cesta (prodejna

potravin)
8. ul. J. âapka (restaurace

Vlasta)
9. ul. J. âapka (restaurace 

Gustlíãek)
10. ul. Novodvorská
11. sídli‰tû Slezská - zdravotní

stfiedisko
12. sídli‰tû Slezská - pátefiní

chodník
13. sídli‰tû Slezská - Kraken
14. sídli‰tû Slezská (u potravin)
15. nádraÏí âD
16. ul. Staromûstská   
17. Staré Mûsto
18. Kostikovo námûstí

V minulém ãísle Zpravodaje
podalo Regionální inovaãní
centrum Fr˘dek-Místek základ-
ní informace o dvou progra-
mech podpor pro malé a stfied-
ní podnikání (MSP). 

Vzhledem k velkému zájmu
jsme se rozhodli doplnit informa-
ce o dal‰ích dvou vyhlá‰en˘ch
programech, a to o programech
„PROVOZ“ a „START“. Vychází-
me pfiitom zejména z poÏadavkÛ
nûkter˘ch zájemcÛ, kter˘m  pro-
gramy uvedené v minulém ãísle
nevyhovovaly.

1. Program „PROVOZ“ 
- zv˘hodnûn˘ 
provozní úvûr

- je urãen pro Ïadatele s ménû
neÏ 50 zamûstnanci, ktefií mají
vypofiádané závazky vÛãi státu

- podnikatelsk˘ zámûr musí b˘t
realizován na území strukturálnû
postiÏeného regionu (od
1.1.2001 i okres Fr˘dek-Místek)
nebo na území obce do 2999
obyvatel

- podnikatelsk˘ subjekt musí
mít alespoÀ dvouletou historii

k datu podání Ïádostí o úvûr,
a buì v této dobû zamûstnávat
alespoÀ 10 zamûstnancÛ  nebo
zv˘‰it celkov˘ jejich poãet  ales-
poÀ o jednoho do 12 mûsícÛ po
poskytnutí úvûru

- projekt musí mít charakter
stavební, prÛmyslové nebo fieme-
slné v˘roby

- úvûr mÛÏe b˘t poskytnut aÏ
do v˘‰e 1 mil. Kã, doba splatnos-
ti do dvou let, úroková sazba 9 %

- úvûr bude poskytnut na pofií-
zení zásob a na pfieklenutí potfieb
finanãních prostfiedkÛ do doby
inkasa pohledávek, bezprostfied-
nû souvisejících s realizací podni-
katelského zámûru. 

2. Program „START“ -
úvûry pro podnikání 

uvolnûn˘ch pracovníkÛ 
- usnadÀuje vstup do podniká-

ní pracovníkÛm uvolnûn˘m z hutí
z dÛvodu nadbyteãnosti po 1. 7.
1999, ktefií zde pfiedtím pracovali
alespoÀ jeden rok. Program má
b˘t postupnû modifikován je‰tû
letos na v‰echny zaãínající podni-
katele.

Pfiíjemce mÛÏe b˘t:
a) oprávnûná osoba, která zís-

kala Ïivnostenské oprávnûní
b) podnikatelsk˘ subjekt, ve

kterém jsou spoleãníky oprávnûní
obãané (musí jít o obchodní spo-
leãnost na území âR s ménû neÏ
50 zamûstnanci

- úvûr mÛÏe b˘t poskytnut do
v˘‰e 0,5 mil. Kã na oprávnûného
obãana max. 3 mil. Kã pro jednoho
pfiíjemce podpory,  pfii dobû splat-
nosti 6 let ve ãtvrtletních splátkách
s 9 -12 mûsíãním odkladem

- zaji‰tûní bianco smûnkami
- minimálnû 50 % pouÏité ãástky

úvûru bude pouÏito na pofiízení
HIM nebo NHIM, zbytek na zá-
soby, pohledávky a provozní nák-
lady související s realizací projektu.

Nezbytné formuláfie a detail-
nûj‰í informace poskytneme buì
pfii osobní náv‰tûvû, dle dohody
lze pomoci i pfii zpracování vlast-
ní Ïádosti.

Zájemci se mohou telefonicky
dohodnout na termínu schÛzky
na ã. 601171, kde je i záznamník
(pfiíp. 601201). Do dvou dnÛ
budou telefonicky kontaktování. 

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS

❖ Opravy hodin, hodinek, v˘mûna baterií, úpravy fiemínkÛ
❖ Prodej zlat˘ch ruãnû zhotoven˘ch ‰perkÛ 

s roãní záruãní lhÛtou - úprava velikosti tûchto ‰perkÛ na poãkání
❖ Velk˘ v˘bûr zlat˘ch i stfiíbrn˘ch fietízkÛ a náramkÛ
❖ Prodej ‰perkÛ ze stfiíbra i pfiírodních kamenÛ
❖ Na zboÏí zakoupené v na‰í prodejnû poskytujeme záruãní 

a pozáruãní servis
❖ V˘kup zlata od obãanÛ, pfii okamÏitém nákupu zboÏí v˘kup zv˘hodnûn

Zámecké námûstí 51 
Fr˘dek 
tel.: 0658/211 27

Pondûlí - ãtvrtek 8 - 12 13 - 18
Pátek 8 - 12 13 - 17
Sobota 8 - 12

PRODEJ
ELEKTRONICK¯CH SOUâÁSTEK,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

STAVEBNICE, KONEKTORY, 
KABELY, Mù¤ÍCÍ P¤ÍSTROJE

A DAL·Í

PROVÁDÍME OPRAVY
tv, audio, video a po dohodû 

v bytû zákazníka i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADAS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85
Provozní doba: 
po - pá 8 - 17

RENOVACE

- pásek pro tiskárny
a psací stroje

- inkoustov˘ch náplní 
pro HP a Canon

- tonerÛ pro HP

Nám. Svobody 26
738 01 Fr˘dek-Místek
tel./fax: 0658/349 03 

Pomoc podnikatelÛm: programy Provoz a Start

Chcete vylepit plakáty a nevíte, jak na to?
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Pravá ãeská pouÈ
Mûsto Fr˘dek-Místek spoleã-

nû s Rádiem âas zvou obãany
na akci nazvanou „Pravá âes-
ká pouÈ a Den dûtí s Rádiem
âas a Mûstem Fr˘dek-Místek“.
Pfiipravena bude celá fiada
atrakcí, kolotoãe, houpaãky,
nafukovací atrakce, zaji‰tûn je
celodenní zábavn˘ program se
spoustou soutûÏí, ukázkami
fiemesel a umûlecké tvofiivosti.
Do programu budou zakompo-
nována i vystoupení Lidové
‰koly umûní, Hudební ‰koly,
Domu dûtí a mládeÏe, místních
ochotníkÛ, hudebních tûles,
sborÛ a taneãních skupin.

Akce se koná 19. a 20.
kvûtna 2001 u Víceúãelové
sportovní haly ve Fr˘dku-Mís-
tku.  

Zdrav˘ Ïivotní styl
Stfiední zdravotnická ‰kola ve

Fr˘dku-Místku pofiádala zaãákem
dubna v prostorách ‰koly Den
zdraví. Akce se mezi obãany
a ‰kolami setkala s velk˘m ohla-
sem. PfiíleÏitost k seznámení se
s novinkami na poli zdravého
Ïivotního stylu si nenechal ujít ani
starosta mûsta Zdenûk Stolafi. 

Zájemci si pfiímo na místû
mohli nechat zmûfiit krevní tlak,
cholesterol, krevní cukr, nebo si
nechat provést sportovní ãi
rekondiãní masáÏ. Pfiipraveny
byly i besedy, pfiedná‰ky a dia-
betická, protikufiácká a protidro-
gová poradna. Své v˘robky pfii-
‰ly prezentovat i firmy zab˘vající
se v˘robou produktÛ ovlivÀují-
cích zdrav˘ Ïivotní styl. 

MoÏnost vyuÏití optick˘ch sítí
Firma TS a.s. pfiipravuje pro
mûsto Fr˘dek-Místek v˘stavbu
nové optické trasy, která bude
souãástí jiÏ vybudované optic-
ké sítû ve Fr˘dku-Místku. V této
souvislosti vyz˘váme v‰echny
dal‰í zájemce o vyuÏití této
sítû, aby se pfiihlásili na adrese:
TS a.s., tfi. 17. listopadu 910,
738 01  Fr˘dek-Místek u p. Ma-
tu‰kové, tel. ãíslo: 0658/353 71,
a to do 15. kvûtna 2001.
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na Zámeckém námûstí umûloh-
motn˘ had z plastov˘ch láhví
v délce 574 metrÛ.
● 20. dubna po pÛlnoci hofiela
tûlocviãna  Z· na Komenského
ul. Úmyslnû zaloÏen˘ poÏár byl
brzy zlikvidován. Odhad ‰kody
ãinil 25 000 korun.
● 20. dubna se setkal odpoledne
premiér Zeman se zástupci obcí
z Fr˘decko-Místecka, aby s nimi
jednal i o v˘stavbû rychlostní ko-
munikace R-48. Poté besedoval
s obãany v Národním domû.
● 27. dubna byla otevfiena poblíÏ
víceúãelové sportovní haly po-
boãka spoleãnosti Renarkon (kon-
taktní street centrum na pomoc
narkomanÛm).
● 28. dubna bylo ustaveno sdru-
Ïení Region Beskydy.   (AN)

9KRONIKA, POLICIE DUBEN 2001

Pfiehlídka amatérsk˘ch filmÛ
Beskydsk˘ je‰tûr v posledních
letech ukazuje aÏ profesionální
pohled a nápaditost autorÛ u-
vádûn˘ch videosnímkÛ. Záslu-
hu na stoupající úrovni video-
soutûÏe, která daleko pfiesahu-
je regionální hranice, má také
místeck˘ filmafi PhDr. Eduard
Mocek. 

Hmyz pfiinesl medaile
Dr. Mocek jiÏ v roce 1999 zau-

jal zcela ojedinûl˘m pohledem na
svût kolem nás, kter˘ ani pfiíli‰
nevnímáme, leda v pfiípadû, Ïe
ucítíme nûjaké ‰típnutí ãi kousnu-
tí. A Ïe by mohl b˘t hmyz hlavním
hercem nûjakého filmu, o tom
snad mnoh˘ pochybuje. Po zh-
lédnutí vítûzného videofilmu
s názvem „O hmyzu jen tak“ ãlo-
vûk Ïasne, jak málo pozoruje
v‰echno to, co leze, co bzuãí
a neúnavnû pracuje pro budouc-
nost sv˘ch potomkÛ. Pan Mocek
fiíká, Ïe je‰tû dfiíve, neÏ natoãil
tento film, vybral hudbu. A Ïe
nebylo vÛbec snadné pfiimût
hmyz, aby „lezl a lítal“ na hudbu
Jifiího Stivína, o tom by mohla
vyprávût jeho manÏelka. Na cha-
lupû nebo i na dovolené v zahra-
niãí musela mít pochopení tfieba
pro nasbírané plo‰tice, aby svÛj
úprk zpomalily po mírném pro-
kfiehnutí ve sklepû nebo v ledniã-
ce. Z devadesáti natoãen˘ch
minut vkleãe i vleÏe na nejrÛznûj-
‰ích místech vznikl film v délce
dvanácti minut. Autor s ním sklidil
nev‰ední úspûch. Dûlal mu ra-
dost vlastnû na kaÏdé pfiehlídce,
kam jej zaslal. Videofilm O hmyzu
jen tak je nositelem Benáteckého
oscara, zlaté Stfiekovské kamery
i Rychnovské osmiãky. Cenná je
pro autora bronzová medaile
v rakouském Ebenseer, kde sou-
tûÏilo 450 filmÛ.

Mít kameru 
neznamená umût

A tak se zdá, Ïe umíme-li se
dívat kolem sebe a máme-li po
ruce kameru, nic nám nebrání,
abychom se rovnûÏ stali filmov˘-
mi amatéry. Ve skuteãnosti je to
úplnû jinak. Staãí  vyslechnout
nûjakou pfiedná‰ku o filmování
tfieba v podání místeckého foto-
grafa  a téÏ autora celé fiady zda-
fiil˘ch videofilmÛ Jaroslava Kup-
ãáka  a zjistíme,  Ïe  vlastnû
o správném vyuÏívání videotech-
niky nevíme témûfi nic. O to více
pak obdivujeme snímky roman-
tické, cestopisné, ale i jiné, za
které si jejich tvÛrci odná‰ejí
pfiední ocenûní stejnû jako ús-
pû‰n˘ Eduard Mocek. ¤íká: „Kdo
si koupí kameru a nefotografoval,
má ztíÏenou pozici. KdyÏ zamûfií
‰patnû objektiv, tûÏce hledá ob-
rázek. Kameru jsem si koupil aÏ
na stará kolena, abych zachytil
vnouãata. Filmování vyÏaduje
pfiedev‰ím mnoho trpûlivosti a ãa-
su. A zaãít natáãet, to znamená
mít pfiedem zcela jasnou vizi
toho, co chci filmem sdûlit. Îádn˘
dobr˘ film se neobejde bez pfied-

chozího peãlivého scénáfie. Ne
vÏdy se v‰e podafií, ãlovûk musí
poãítat s nezdary.“

AÏ to se mnou sekne...
PfiestoÏe Eduard Mocek poãítá

i s nezdary, filmy, které pfiihlásil
na loÀskou pfiehlídku Beskydsk˘
je‰tûr, svûdãí o opaku. Kromû
vítûzství si odnesl  také druhou
cenu a ãestné uznání poroty.
Porota nemûla snadnou úlohu
vybrat z tolika v˘born˘ch video-
snímkÛ ty nejlep‰í. V pfiípadû zfil-
mované písnû AÏ  to se mnou
sekne, kterou filmafi vûnoval
ostravsk˘m horníkÛm, asi nebylo
pochyb. Zcela jedineãn˘m zpÛ-
sobem zachytil postavu havífie,
kter˘ chce téÏ ze Ïivota vytûÏit
kus radosti, tfiebaÏe ví, Ïe i jeho
neminou papírové boty. Text
písnû Jaromíra Nohavice  dotváfií
spolu s neãekan˘mi zábûry situa-
cí a míst neopakovatelnou atmo-
sféru úspû‰ného  stejnojmenné-
ho filmu, jenÏ zvítûzil i v jubilejním
25. roãníku Mohelnické filmové
písniãky. 

Povedly se oba filmy
Na otázku, kterého z obou

úspû‰n˘ch filmÛ si cení více, au-
tor fiíká, Ïe oba byly uvedeny na
známé pfiehlídce Vysokovsk˘ ko-
hout 2000. Videosnímek O hmyzu
jen tak zvítûzil a filmová písniãka
získala tfietí místo.  Letos v bfiez-
nu za ni autor obdrÏel také
zvlá‰tní cenu na mezinárodním
festivalu videofilmÛ v Berlínû.

A Ïe neusnul na vavfiínech,
o tom nás Eduard Mocek jistû
brzy pfiesvûdãí dal‰ím zajímav˘m
zpracováním neobvykl˘ch témat,
která tak rád vyhledává. Úspû‰n˘
reprezentant Klubu filmov˘ch
amatérÛ ve Fr˘dku-Místku jimi
urãitû obohatí i pfií‰tí pfiehlídky fil-
mové videotvorby.   

Anna Nováková  

Hmyz z ledniãky lezl pomaleji

Ceník inzerce ve 
Zpravodaji Rady mûsta Fr˘dku-Místku

Ceny jsou uvedeny v Kã za centimetr ãtvereãní inzertní plochy:

Poãet  opakování 1 aÏ 3 4 aÏ 11 12 a více
âernobílé strany 33 33 33
Vnitfiní barevná 
dvojstrana

61 46 41

Zadní barevná strana 60 45 40
Strana 1. 99 99 99
Strana 2. a 3. 61* 46* 41*

* Tyto ceny platí, pokud si objednatel v˘slovnû pfieje umístit svÛj inze-
rát na stranu ã. 2 nebo 3. 

✌

Víte, kam v pfiípadû nouze volat o pomoc?
Vyskytují se pfiípady, kdy obãan potfiebuje provést oznámení na

mûstskou policii a nezná jiné ãíslo neÏ tísÀovou linku  156. Toto ãíslo je
bezplatné, lze ho pouÏít ze v‰ech pevn˘ch linek vãetnû vefiejn˘ch tele-
fonních automatÛ. Pokud v‰ak obãan 156 vytoãí na mobilním telefonu,
ozve se mu Centrum tísÀového volání  Ostrava, které nemÛÏe hovor
pfiepnout do Fr˘dku-Místku. V tûchto pfiípadech sdûlí ãíslo na dispeãink
MP 0658-631481, volání v‰ak jiÏ není bezplatné. Ve váÏn˘ch pfiípa-
dech ohroÏení v‰ak obsah zprávy mohou z Ostravy pfiedat do pfiíslu‰-
ného mûsta zprostfiedkovanû.

Pouze ze sítû Paegas  lze volat z mobilního telefonu na tísÀovou linku
pfii pouÏítí pfiedvolby  0658  156, ov‰em toto spojení není bezplatné.

Telefonní ãísla na MP FM:
TísÀová linka ...................................... 156   (pouze z pevn˘ch linek)
TísÀová linka ...................................... 0658 156  (mobil Paegas)
Dispeãink ........................................... 0658  631481
Mobil MP............................................. 0604  980022
Fax ..................................................... 0658  632041

V leto‰ním roce konãí  platnost
zbrojních prÛkazÛ (ZP) vydan˘ch
v roce 1996 podle nové právní
úpravy, tedy zákona ã. 288/1995
Sb. o stfieln˘ch zbraních a stfielivu.
Dobu platnosti a podmínky pro-
dlouÏení platnosti zbrojního prÛka-
zu upravuje ustanovení § 47 cito-
vaného zákona, kter˘ uvádí:

„Doba platnosti ZP je pût let,
pokud není stanoveno jinak, a lze
ji na základû písemné Ïádosti
opakovanû prodlouÏit. Îádost
o prodlouÏení pfiedkládá drÏitel
ZP nejménû dva mûsíce pfied
skonãením platnosti ZP okresní-
mu fieditelství policie pfiíslu‰nému
podle místa svého pobytu. Îádost
musí obsahovat osobní data
Ïadatele a místo jeho pobytu. 

K Ïádosti o prodlouÏení doby
platnosti zbrojního prÛkazu je

Ïadatel povinen pfiipojit: doklad
o zdravotní zpÛsobilosti, v˘pis
z trestního rejstfiíku a fotografii.“

Tiskopisy pro prodlouÏení plat-
nosti zbrojních prÛkazÛ je moÏno
vyzvednout u O¤ Policie âR FM,
skupiny sluÏby správních ãinnos-
tí, Okresního úfiadu FM, referátu
Ïivotního prostfiedí a Okresního
mysliveckého spolku FM Stfiel-
nice Bahno - Hliník. 

Doklad o zdravotní zpÛsobilos-
ti a ãestné prohlá‰ení (tiskopisy
jsou souãástí Ïádosti) nesmí b˘t
star‰í 3 mûsícÛ ode dne vystave-
ní. K Ïádosti Ïadatel pfiikládá
jednu fotografii o rozmûrech 3,5
krát 4,5 cm. 

ProdlouÏení platnosti ZP pod-
léhá správnímu poplatku 300 Kã,
kter˘ se hradí formou kolkové
známky. 

KdyÏ skonãí platnost zbrojního prÛkazu

● Ve dnech 1. a 2. dubna se
utkaly v semifinále celky házen-
káfiÛ SKP Fr˘dek-Místek a HSC
PlzeÀ. Nov˘ povrch ve fr˘decko-
místecké víceúãelové sportovní
hale byl pokfitûn vítûzstvími do-
mácích borcÛ. 
● 8. dubna byla volena královna
krásy âR. Mezi osmnácti finalist-
kami stanula i tfiiadvacetiletá Dra-
hoslava Li‰ková z Fr˘dku-Mísku.
● DÛm dûtí a mládeÏe uspofiádal
11. dubna okresní pfiehlídku fina-
listÛ soutûÏe Loutniãka 2000.
● 14. dubna byl zahájen ve více-
úãelové sportovní hale „Autosa-
lon 2000“. 
● 14. dubna odpoledne za úãas-
ti ministra zdravotnictví Bohumila
Fi‰era, pfiedstavitelÛ mûsta a ok-
resu Fr˘dek-Místek byly slav-
nostnû otevfieny prostory rekon-
struovan˘ch tfií blokÛ fr˘decko-
místecké nemocnice.
● 19. dubna pfii pfiíleÏitosti akcí
konan˘ch ke Dni Zemû vyrostl
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Jak starosta mûsta ve svém dne‰ním úvodníku podotkl, pfii‰el kvûten,
mûsíc lásky a jara, kdy se probouzí pfiíroda a rodí se mláìata v‰eho
druhu. Pozadu nezÛstala ani jezevãiãí fenka Beska, které se na za-
ãátku jara narodilo pût krásn˘ch ‰tûÀat. Teì s nimi má plné ruce
(vlastnû tlapky) práce. Foto: Jana Rumianová

10OBâANÉ DUBEN 2001

âtenáfii, chcete se podílet na
utváfiení Zpravodaje? Chcete se
na nûco zeptat fr˘decko-mís-
teck˘ch radních, zastupitelÛ,
nebo pfiedstavitelÛ mûsta? Za-
volejte nám nebo napi‰te o pro-
blémech, které vás nenecháva-
jí klidn˘mi. Va‰e názory, ohla-
sy, postfiehy, dotazy a pfiíspûv-
ky oãekáváme na telefonním
ãísle 0658/609 106, na e-mailo-
vé adrese rumianova.jana@fry-
dekmistek.cz, nebo osobnû
v kanceláfii ã. 203 na Mûst-
ském úfiadû ve Fr˘dku-Místku. 

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOV¯CH 
A P¤ÍMùSTSK¯CH TÁBORÒ NA LÉTO 2001

30. 6 - 7. 7. 2001
LUKAVEC U FULNEKU - tradiãní stanov˘ tábor - od
13 do 17 let, Organizuje: Hana Smolánová, telefon:
341 54 Cena: 1 750,- Kã

2. - 8. 7. 2001
TÁBOR U KONÍ - Napajedla - od 7 do 15 let, Orga-
nizuje: Iveta ·tvartáková, telefon: 630 862

Cena: 1 600,- Kã
9. - 15. 7. 2001

TÁBOR S HISTORICKOU TÉMATIKOU - Kozlovice
- od 7 let, Organizuje: Monika Fojtíková, telefon: 630
862 Cena: 1 350,- Kã

14. - 21. 7. 2001
TÁBOR S V¯TVARN¯M ZAMù¤ENÍM - Beskydy -
GruÀ - od 7 let, Organizuje: Olga So‰ková, telefon:
341 54 Cena: 1 600,- Kã

16. - 22. 7. 2001
LETNÍ TÁBOR NA HUKVALDECH - s poznávací
tématikou - od 8 do 12 let, Organizuje: Alena Fabí-
ková, telefon: 630 072 Cena: 1 350,- Kã

21.- 28. 7. 2001
·ACHOV¯ TÁBOR NA GRUNI - pro pfiíznivce krá-
lovské hry - od 7 do 12 let, Organizuje: Antonín Su-
rma, telefon: 341 54 Cena: 1 550,- Kã

28. 7. - 4. 8. 2001
LETNÍ TÁBOR NA GRUNI - v‰eobecn˘ tábor
v Beskydech - od 7 let, Organizuje: Patrik Siegel-
stein, telefon: 630 072 Cena: 1 600,- Kã

16.- 26. 8. 2001
CYKLISTICK¯ TÁBOR U TELâE - Zvolenice
u Telãe - od 8 do 15 let, Organizuje: Marie Cidlíková,
telefon: 630 862 Cena: 2 400,- Kã

P¤ÍMùSTSKÉ TÁBORY

16.- 20. 7. 2001
CYKLISTICK¯ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR - e. p. Kosti-
kovo námûstí 639 - od 8 do 12 let Organizuje: Marie
Cidlíková, telefon: 630 862 Cena: 500,- Kã

30. 7. - 4. 8. 2001
V·EOBECN¯ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR - e. p. Kosti-
kovo námûstí 639 - od 7 let, Organizuje: Alena Fabí-
ková, telefon: 630 072 Cena: 600,- Kã

Léto s Domem dûtí a mládeÏe ve Fr˘dku - Místku
DDM F-M, Pion˘rÛ 752, 738 02  Fr˘dek-Místek, telefon: 341 54, 345 25 

e. p. Kostikovo námûstí 639, 738 01  Fr˘dek-Místek, telefon: 630 862, 630 072

Od barevn˘ch víãek ke koutkÛm pro dûti
Takto je nazván celorepublikov˘ projekt Junáku, kter˘ chce pomoci dûtem v dûtsk˘ch domovech

a zároveÀ i Ïivotnímu prostfiedí a ekologii. 
Jde o sbûr barevn˘ch víãek PET lahví, která zpracovává firma Transform v Lázních Bohdaneã u Pardubic

v plastová prkna a desky. Z tûchto komponentÛ pak skauti sestaví doplÀky, jako jsou laviãky, pískovi‰tû,
hrací domeãky a prolézaãky na hfii‰tû pro dûtské domovy.

VáÏení spoluobãané, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc pfii sbírání barevn˘ch uzávûrÛ PET lahví,
které jiÏ v fiíjnu tohoto roku zpÛsobí dûtem velkou radost.

Vzhledem k tomu, Ïe firma zafiizující svoz uzávûrÛ, má pouze omezené moÏnosti, bude omezen ve
Fr˘dku-Místku  umístûn pouze jeden sbûrn˘ kontejner, a to od 1.4. do 30.6.2001 v supermarketu Prima,
jehoÏ vedení nám poskytlo skladovací prostory a prostor pro umístûní kontejneru, za coÏ mu dûkujeme.

Vûfiíme, Ïe Vás tento nápad, jak vytvofiit nûco hezkého a prospû‰ného nejen pro ty druhé, ale ãásteãnû
i pro nás samotné, zaujal a pomÛÏete nám jej uskuteãnit. Dal‰í informace je moÏno získat na internetu na
adrese http://rsmistek.skauting.cz

Za Va‰i pomoc jiÏ pfiedem dûkují skauti 8. roverského oddílu Místek.

-hudebnû divadelní festiválek
lidí volajících a naslouchajících

- V pátek 25.5. od 18.00 ve
farním kostele sv. Jana Kfititele
ve Fr˘dku

- Zahájí soubor studentek Os-
travské univerzity se sv˘m pro-
gramem ADA· - Hebrej‰tina pís-
nûmi.

V sobotu 26.5. od 15.00 
Na farní zahradû u kostela sv.

Jana Kfititele ve Fr˘dku budou
hrát hudební skupiny, písniãkáfii,
k vidûní bude pantomima a bude
dán prostor i divákÛm, aby se
vyjádfiili. Z pozvan˘ch kapel lze
jmenovat napfiíklad dnes jiÏ zná-
mou skupinu Cimbelín z Uher-
ského Hradi‰tû, s poetickou a-
kustickou alternativou pfiijede
skupina Kapela NOI z Prahy, big-

bítovûj‰í muziku pfiiveze ze Znoj-
ma Jin˘ rytmus, introvertnûj‰í
alternativu bude nalévat do u‰í
kapela Nové mûchy z Ostravy,
dále zahraje novû zformovaná
kapela s názvem Marekshow-
shisboys ze Slezska a tradiãnû
domácí kapela Hrozen, která bu-
de kfitít svou novou desku s náz-
vem V lisu. Taneãnû - pantomi-
mické vystoupení pfiedvede sku-
pina z Ustronû z Polska. 

Pofiádá skupina Hrozen a sdru-
Ïení Filip Neri. Kontakt: 
Mirek Pfiikryl, 
Farní ul. â.1, 738 01 FM, 
mobil 0604 163 568, 
tel do práce 0658/604 393, 
e-mail:
miroslav.prikryl@oku-fm.cz, 
http://mujweb.cz/www/Hrozen

XIII. sv. Jan session

● ●

Vzpomínka na básníka
Pan Vítûzslav Závada, narozen

18. 12. 1921, zemfiel 25. 5. 1996.
Byl obãanem na‰eho mûsta Fr̆ d-
ku-Místku. Napsal mnoho ver‰Û,
povídek, povûstí a pohádek. Byl
dobr˘m v‰estrann˘m organizáto-
rem v‰ech tûch, ktefií za jeho
pÛsobení ve voln˘ch chvílích
psali ver‰e a poezii. Byl nápomo-
cen pfii organizování rÛzn˘ch
okresních soutûÏí, zejména v ob-
lasti básnické tvorby. Byl v˘z-
namn˘m dobrovoln˘m literárním
pracovníkem v na‰em regionu Fr̆ -
dek-Místek. Za to mu patfií dík
i vfielá vzpomínka. 

Za pfiátele Bohumil Doãekal 

Soukromá
z á k l a d n í
‰kola ve
Fr˘dku -

Místku vyhla‰uje 4. roãník 
literární soutûÏe MÛj svût 
pro Ïáky fr˘decko-místeck˘ch
‰kol. Pfiíspûvky je moÏné psát
v jazyce ãeském, anglickém,
francouzském a nûmeckém.
SoutûÏí se v oblasti prózy, poe-
zie i dramatu. 

Îáci mohou své práce posílat
s heslem „Literární soutûÏ“ na
adresu: Soukromá základní
‰kola s.r.o. ve Fr˘dku-Místku,
Pion˘rÛ 2069, 738 02 FM, nebo
pfiedat sv˘m uãitelÛm jazykÛ. 

Uzávûrka soutûÏe je 30.
dubna. Dal‰í informace mohou
dûti získat u sv˘ch vyuãujících
pfiímo ve ‰kolách. 

Mgr. Svatava Oroszyová, 
tel. 421 338

Vûãné promûny pfiírody
Vítûzslav Závada

Jdu tich˘m údolím, kolem plno kvítí,
ptactva zpûv hlaholí, slunce v‰ak nesvítí.
·ed˘ mrak oblohou hrozivû se nese,
nad horou stíny jdou, vítr hvízdá v lese. 

Co krásy pfiírody je v‰ude dokola, 
kaÏd˘ den ji vítá, kdo jí odolá?
ToÈ pfiírody dílo - vûãná promûna, 
du‰i uchvátilo, zní v ní ozvûna...

Soukromá stfiední odborná ‰kola FRYMOS, s.r.o.
Palackého 134, Fr˘dek-Místek

Nabízí od nového ‰kolního roku následující studijní obory: 

68 43 M Vefiejnosprávní ãinnost
75 41 M Sociální ãinnost
7541 M/003 Sociální péãe - Peãovatelská ãinnost
7541 M/004 Sociální péãe - Sociálnûsprávní ãinnost

V‰echny uvedené obory lze studovat formou denní nebo dálkovou. 
Kontaktní telefon: 0658/336 36, 0604/835 184, 0603/574 554
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Po celou dobu v˘stavy se pre-
zentuje svou expozicí Mûstsk˘
úfiad Fr˘dek-Místek. V rámci této
expozice mohou náv‰tûvníci
shlédnout: 
- priority rozvoje a zámûr mûsta

- návaznost na územní plán
mûsta a regulaãní plány (prÛmy-
slové lokality, pfiízniv˘ image
mûsta, bytová v˘stavba, cestovní
ruch). Beskydské informaãní cen-
trum, Euroregion Beskydy.

Prodejní a prezentaãní v˘sta-
vy stavebnictví a bytového
vybavení pod pfiíznaãn˘m náz-
vem „Postav dÛm, zafiiì byt“
pofiádá spoleãnost Omnis Olo-
mouc jiÏ ãtvrt˘m rokem. V le-
to‰ním roce se budou tyto v˘s-
tavy konat hned v pûti morav-
sk˘ch mûstech a právû fr˘dec-
ko-místecká víceúãelová spor-
tovní hala uvítá náv‰tûvníky
jako první.

Ve dnech 11. -13. kvûtna, tedy
od pátku do nedûle, budou mít
obyvatelé Fr˘dku-
Místku a ‰irokého
okolí moÏnost posou-
dit nabídku vys-
tavovatelÛ, ktefií se budou pre-
zentovat s produkty oborÛ sta-
vebnictví, nábytek a bytové dop-
lÀky. „To je v‰ak jen velmi hrubé
ãlenûní, nomenklatura v˘stavy je
mnohem podrobnûj‰í,“ upozor-
Àuje vedoucí projektu ing. Jitka
Hladíková z olomouckého Om-
nisu. „Na v˘stavû se tak napfií-
klad setkáme s nabídkou staveb-
ních materiálÛ - nátûrov˘ch hmot,
izolaãních materiálÛ, tmelÛ, lepi-
del, stfie‰ních materiálÛ atd., dále
pak s ‰ir‰í nabídkou oken, dvefií
vãetnû renovací, ale i se sluÏba-
mi projekãními a nabídkou sta-
vebních spofiitelen. Stranou ne-
zÛstane ani nábytek aÈ uÏ mo-
derní, ãi historick˘ z mahagono-
vého masivu. UÏ z tohoto krátké-
ho v˘ãtu je patrné, Ïe v˘stava je
urãená nej‰ir‰í vefiejnosti - téma
bydlení se t˘ká kaÏdého z nás,“
dodává Jitka Hladíková.

Z tohoto faktu vycházeli pofia-
datelé i pfii plánování termínu.
Zatímco odborné veletrhy a v˘s-
tavy se obvykle konají ve v‰ední
dny, tato v˘stava umoÏní zájem-
cÛm vyplnit voln˘ ãas o víkendu.

„Jsme pfiipraveni i na náv‰tûvy
cel˘ch rodin a pro dûti chystáme
celou fiadu zábavn˘ch akcí,“
uvedla Hladíková. Velkou atrakcí
bude jistû nejvût‰í mobilní auto-
dráha v âeské republice. Dûti si
budou moci zdarma vyzkou‰et
ovládání autíãek na 39 metrÛ dlou-
hé osmidráze, která sv˘mi para-
metry vyhovuje evropsk˘m sou-
tûÏím. K dispozici bude dále nafu-
kovací hrad, a napfiíklad zdej‰í
DÛm dûtí a mládeÏe pfiipravuje
pro dûti rÛzné soutûÏe a hry.

Odrostlej‰í dûti a mlá-
deÏ pak mohou najít
inspiraci napfiíklad
v expozici Stfiedního

odborného uãili‰tû technického,
kde budou uãni pfiedvádût prak-
tické ukázky oborÛ zedník, tru-
hláfi, instalatér, malífi nebo elektri-
káfi. Zajímav˘m zpestfiením ko-
merãních expozic bude i stánek
Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek,
kde se lidé seznámí s prioritami
rozvoje, zámûry mûsta v oblasti
v˘stavby, regulaãními plány nebo
s informacemi o rozvoji cestovní-
ho ruchu v regionu.

V˘stava „Postav dÛm, zafiiì
byt“ ve Fr˘dku-Místku tak slibuje
opût zajímavou podívanou pro
v‰echny generace. Pfii loÀské
premiéfie shlédlo expozice sedm-
desátky pfiítomn˘ch firem osm ti-
síc náv‰tûvníkÛ a pofiadatelé vûfií,
Ïe leto‰ní roãník bude je‰tû ús-
pû‰nûj‰í. „K tomu by mûly v˘z-
namnou mûrou pfiispût i dva
dÛleÏité faktory. Kromû skuteã-
nosti, Ïe v˘stava tohoto charak-
teru je ve zdej‰ím regionu ojedi-
nûlá, je to i fakt, Ïe právû kvûten
je období, kdy se „probouzejí“
aktivity drobn˘ch stavebníkÛ,
kutilÛ a zahrádkáfiÛ,“ konstatuje
Hladíková.

LoÀsk˘ roãník prezentaãní v˘stavy stavebnictví a bytového vybave-
ní „Postav dÛm, zafiiì byt“ shlédlo osm tisíc náv‰tûvníkÛ a akce mûla
mezi obãany velik˘ ohlas. Také letos bude k vidûní celá fiada zajíma-
vostí, novinek a nabídek. Je pfiipraven i bohat˘ doprovodn˘ program,
velkou atrakcí pro dûti mÛÏe b˘t napfiíklad nejvût‰í mobilní autodráha
v âeské republice. Vlastní expozicí se bude po celou dobu v˘stavy
prezentovat i Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku. 

Foto: Archiv pofiadatelÛ
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Chcete mít nov˘ zdûn˘ dÛm za 830 tisíc?
Va‰e pfiání mÛÏe b˘t splnûno. Pfiijìte se podívat. 

Touha mít svÛj vlastní dÛm je ve zdánlivém rozporu s nízk˘mi reáln˘mi pfiíjmy velké ãásti obyvatel. 
¤e‰ení se snaÏí nalézt firma Polysta z Fr˘dku-Místku. Nabízí jednoduch˘ dÛm s parametry bytu 3+1+kk na

úsporném pozemku v lokalitû âerná cesta „Pod zámeãkem“. Pozemek není souãástí dodávky, ale staãí zakou-
pit asi 135 aÏ 200 metrÛ ãtvereãních. 

Jedná se o cihlov˘ fiadov˘ dÛm v základním provedení. Pfiízemí tvofií praktické zádvefií, chodbiãka, WC,
kuchyÀ a ob˘vací pokoj propojen˘ s venkovní terasou. Po betonovém schodi‰ti obloÏeném dlaÏbou vystoupíme

do podkroví, ve kterém jsou umístûny dvû loÏnice, koupelna
s WC a komora. 
Nosné zdi jsou z keramick˘ch cihel, strop Ïelezobetonov˘, pfiíã-
ky ze sádrokartonov˘ch blokÛ a podkroví je obloÏeno sádrokar-
tonem. Stfiecha je sedlová, krytá ta‰kami, okapy a svody jsou
z pozinkovaného plechu. PouÏité materiály a technologie jsou
vysoce kvalitní a pfiitom velice dostupné. Hlavní projekãní my‰-
lenkou je optimalizace dispozice, nejsou navrÏeny fiádné komu-
nikaãní prostory nebo nefunkãní kouty, které stavbu zbyteãnû
prodraÏují. 
Potfiebné informace Vám podáme na teto adrese: 

LUXREAL - stavby a nemovitosti s.r.o., Zámecké námûstí ã. 47,
738 01, Fr˘dek-Místek, tel. Po - Pá od 7.00 do 15.00 hodin -
0658/626 981 - 2 (PR)

11. - 13. 5. 2001, 
Víceúãelová sportovní

hala Fr˘dek-Místek 

OB¤Í AUTODRÁHA
- poãet drah: 8
- délka kaÏdé dráhy: 39 m, 
- 1x mimoúrovÀové kfiíÏení
- rychlost aut: aÏ 60 km/hod.
- K dráze je pfiipojen poãítaã, tis-

kárna a zafiízení mûfiící ãas
s pfiesností na 1/1000 vtefiiny.

Tûmito parametry vyhovuje
autodráha poÏadavkÛm na pofiá-
dání Mistrovství Evropy. V sou-
ãasné dobû jsou na Moravû 3
dráhy podobn˘ch parametrÛ
(Zlín, Jihlava, Brno), ov‰em tato
autodráha je jako jediná „mobil-
ní“. Bûhem ‰esti hodin se dá roz-
loÏit a mÛÏe tedy slouÏit kdekoliv,
kde je k dispozici prostor mini-
málnû 12 x 8 metrÛ.

DùTSKÉ RADOVÁNKY 
DOMU DùTÍ A MLÁDEÎE

- SoutûÏe, hry
- Perníková chaloupka
- Prolézaná
- Kde bydlí zvífiátka

- Bludi‰tû
- Hry s Pc: Abalone, Quixo,

Quoridor, Quatro, Pylos
- Pro ‰ikovné ruce:
- Namaluj si kvûtináã
- Koãka leze dírou, pes oknem
- Mûsteãko pastelka
- Nafukovací minihrad, nosnost

do 80 kg

ST¤EDNÍ ODBORNÉ 
UâILISTù TECHNICKÉ

V rámci v˘stavy bude prezento-
vat svou ãinnost SOU Technické
ve Fr˘dku-Místku.
Pro náv‰tûvníky jsou pfiipraveny
praktické ukázky oborÛ:
- zedník - sádrokarton
- truhláfi pro v˘robu nábytku
- truhláfi pro dfievûné konstrukce
- instalatér - sváfieãská ‰kola
- malífi
- elektrikáfi silonoproud
- elektrikáfi slaboproud

Pátek 11. 5. 
Od 10.00 do 16.00 soutûÏ

zruãnosti o v˘robky zhotovené
studenty Stfiedního odborného
uãili‰tû technického ve Fr˘dku -
Místku.

Pfiijìte se podívat na novinky, je tady v˘stava

„Postav dÛm, zafiiì byt“ 

DOPROVODN¯ PROGRAM V¯STAVY

Prezentaãní stánek mûstského úfiadu

Firma VELâOVSK¯

● renovace dvefií, 
kuchyÀsk˘ch
linek

● montáÏe 
bezpeãnostních
dvefií 
zn. Sherlock

● v˘roba dvefií
● vitráÏová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

Tel./fax: 0658/659 339 
po 18.00 hodinû

e-mail:velc@applet.cz
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Kromû americk˘ch automobilÛ je na srazech k vidûní i mnoho zají-
mavého  a ãasto nechybí ani pofiádná recese. Foto: archiv
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Do Fr˘dku pfiijedou americká auta

2. FEDD - Mezinárodní festi-
val dûtsk˘ch dovedností jde do
finále, které se uskuteãní 10.
kvûtna v kinû Petra Bezruãe ve
Fr˘dku-Místku. Necelá stovka
dûtí se pfiedstaví v urãen˘ch
kategoriích: zpûv, herectví, po-
hyb a modeling.  

V doprovodném programu    vy-
stoupí ostfiílení ho‰i z populární
pûvecké skupiny  KAAMO. 

Hlavním cílem festivalu je zv˘-
raznit ná‰ region, pfiispût k rozvo-
ji turistického ruchu a drobného
podnikání, vyjádfiit podporu dû-
tem a  ‰kolám nejen v rámci
euroregionu, zapojit dûti do pfií-
prav festivalu bûhem celého ‰kol-
ního roku, a tak alespoÀ v malé
mífie zahájit preventivní boj proti
drogám a kriminalitû mladistv˘ch. 

Do finále se probojovalo 94
dûtí.  Zastoupení okresÛ: Fr˘dek-
Místek, Nov˘ Jiãín, Opava a dal‰í
ãást z Polska: Katowice, Opole,
Raciborz, Piekary Slaskie, Ruda

Slaska, Gliwice, Orzesze Zawa-
da, Rybnik a dal‰í.    

âeskou stranu prezentují:
Z·: 1.Z·  Fr˘dek-Místek, 5.Z·

Fr˘dek-Místek, 7. Z· FM, Z·
Dobrá, Z· Fren‰tát, Z· Kozlo-
vice, Z· Ra‰kovice, Z· âeladná,
DÛm dûtí a mládeÏe ve  Fr˘dku-
Místku, Z· Opava, 

S·: Obchodní akademie Fr˘-
dek-Místek, Gymnázium Opava,
SP· stavební Opava, SOU slu-
Ïeb a obchodu Opava.

Touto cestou chceme v‰em
zúãastnûn˘m velmi podûkovat za
dosavadní spolupráci a podporu
akce pro dûti, hlavnû v‰em peda-
gogick˘m pracovníkÛm z pfiihlá-
‰en˘ch ‰kol, rodiãÛm a také dû-
tem. Ti, ktefií se je‰tû nezÛãast-
nili, to mohou zkusit na dal‰ím
roãníku, kter˘ bude zahájen od
1.9. 2001. Informace na
www.adt.cz/fedd. 

Za  kolektiv  FEDD
B. Brixová Matu‰ková  

Americká auta si u nás zís-
kávají stále poãetnûj‰í okruh
pfiíznivcÛ. PfiipomeÀme si tfie-
ba loÀsk˘ podzimní sraz Klubu
pfiátel americk˘ch automobilÛ,
kter˘ zãásti probûhl i ve Fr˘d-
ku-Místku. 

Na nûco podobného se mÛÏe-
me tû‰it letos, kdy americká auta
právû v na‰em mûstû zahájí svou
motoristickou sezónu. Zdá se, Ïe
se zaãíná rodit nová tradice
a tato nejen motoristická, ale 
i kulturnû-spoleãenská akce obo-
hatí Ïivot na‰eho mûsta.

Co se tedy pfiesnû chystá, na
to jsme se zeptali pfiímo jedno-
ho z organizátorÛ této akce,
Martina Sohra.

„Jarní sraz Klubu pfiátel americ-
k˘ch automobilÛ probûhne ten-
tokrát nedaleko Fr̆ dku-Místku. Jak
se uÏ stalo tradicí, souãástí je i pre-
zentace automobilÛ pro vefiejnost,
a to formou spanilé jízdy a v˘stav-
ky zúãastnûn˘ch vozidel. Pro
zájemce ãi fanou‰ky tûchto auto-
mobilÛ je právû tohle opravdu jedi-
neãná pfiíleÏitost, jak tyto vozy
spatfiit. Na Fr̆ deckém námûstí tak
budou v sobotu 12. kvûtna k vidûní
americké vozy nejrÛznûj‰ích zna-
ãek, typÛ a roãníkÛ. Pokud by po-
ãasí bylo extrémnû nepfiíznivé, ak-
ce se uskuteãní na stejném místû,
jako vloni, a to pod mosty, u stadi-
onu TJ Slezan. Vzhledem k tomu,
Ïe pfiislíbili úãast také na‰i kolego-
vé z celé republiky, je jisté, Ïe se
právû sem do Fr̆ dku-Místku sje-
dou unikátní vozy, z nichÏ mnohé
se na severu Moravy objeví vÛbec
poprvé. O pfiekvapení tu jistû
nouze nebude a fanou‰ci motoris-
mu si pfiijdou na své.“

Mohou se diváci tû‰it i na
nûco jiného, neÏ jen na americ-
ké automobily?

„Samozfiejmû. Pfii takov˘ch pfií-
leÏitostech nesmí chybût ani dob-
rá hudba. Jednou z nejlep‰ích je
fr˘decko-místeck˘ FM Band
a právû na to, co pfiedvûde tento-
krát, by se uÏ diváci mûli pfiijít
podívat sami. Jistû nebudou lito-
vat. Hraje se uÏ od dvou hodin.“

A pokud nûkoho nenadchne
ani ta nejlep‰í hudba?

„I pro takové diváky tu máme
pfiipravena mnohá pfiekvapení.
Jedním z nejzajímavûj‰ích je at-
raktivní divácká anketa o ceny.
Tu spolu s námi pofiádá jiÏ dobfie
známá stylová maìarská restau-
race Csárda u Gábora z Fryãovic.
Pak Komjathy, jako fanou‰ek
americk˘ch automobilÛ, pfii‰el se
zajímav˘m nápadem a tak divác-
kou anketu o nejzajímavûj‰í vÛz
srazu zpestfií a obohatí kromû
tradiãních pohárÛ pro vítûze
i vûcné ceny a zajímavé poukazy
na poho‰tûní v jeho restauraci
pro diváky, ktefií vyplní a odevz-
dají anketní lístky a budou vylo-
sováni. Vûfiím, Ïe si tu kaÏd˘ pfii-
jde na své ....“

V úvodu padla zmínka
o spanilé jízdû. Jaká bude její
trasa?

„Vozy pfiijedou pfies Pazder-
nou, Dobrou, dále pak projedou
mûstem a na kfiiÏovatce u auto-
busového nádraÏí odboãí kolona
vpravo a projede na Ostravskou
ulici a na kfiiÏovatce U Rady pak
opût doprava a zamífií na Fr˘-
decké námûstí, kam by vozy
mûly dorazit kolem pÛl tfietí.
Odtud se odjede pravdûpodobnû
kolem 17. hodiny smûrem na
Sedli‰tû a Bruzovice. Díky po-
chopení ze strany Mûstské poli-
cie nepfiedpokládáme, Ïe by
jízda nûjak váÏnûji naru‰ila pro-
voz, ale právû naopak, bude to
vítan˘m zpestfiením pro celé
mûsto. Narozdíl od loÀského set-
kání jsme letos pfii pfiípravû toho-
to setkání nalezli u Mûstského
úfiadu Fr˘dku-Místku mnohem
více pochopení, za které si jistû
zaslouÏí uznání.“

Co tedy fiíci závûrem?
UÏ jen pozvat v‰echny pfiízniv-

ce motorismu a dobré muziky na
tohle zajímavé odpoledne, které
pofiádá Klub pfiátel US Cars
v âR. Pfiejeme v‰em krásné po-
ãasí a jedineãn˘ záÏitek z krás-
n˘ch automobilÛ. (ds)

V˘stava obrazÛ a kreseb
Mûsto Fr˘dek-Místek Vás sr-

deãnû zve na zahájení v˘stavy
Ladislav Dryak Fr˘dku-Místku,

V˘bûr z díla 
Obrazy a kresby z cest
V pátek 4.kvûtna 2001 

v 18.00 h v Galerii LangÛv dÛm.
V˘stavu uvede starosta mûsta
Zdenûk Stolafi, k dílu promluví

Karel Bogar
V rámci vernisáÏe uvidíte 

kulturní vystoupení. 
V˘stava potrvá do 18.kvûtna 

Otevírací doba: út - pá 13 -18 h
8.kvûtna 2001 zavfieno

V˘stava probíhá souãasnû
v Galerii Pod sovou, tfi.T.G.M.
454 , FM, od 4. do 17. kvûtna 

Otevfieno:  v den vernisáÏe
14.00-17.00 hodin, ostatní dny:

po - pá  10.00-14.00 hodin.
8.kvûtna 2001 zavfieno

Koncert váÏné hudby
Národní dÛm Fr˘dek - Místek

pfiipravuje v rámci Cyklu zámec-
k˘ch koncertÛ dne 23. kvûtna
v 18.00 hodin na  nádvofií fr̆ dec-
kého zámku mimofiádn˘ koncert
„Janáãkova komorního or-
chestru“, kter˘ vznikl z pfiedních
hráãÛ Janáãkovy filharmonie
v roce 1964. 

Zahraniãním hostem bude Pa-
nu Luoto z Finska, kter˘ repre-
zentuje nejmlad‰í generaci vio-
loncellistÛ. 

Koncert diriguje Tomá‰ Hanus.
V programu zazní díla: Leo‰
Janáãek - Idila, Joseph Haydn -
Koncert pro violoncello a orches-
tr C dur, Josef Mysliveãek - Sim-
fonia in La, Igor Stravinski -
Concerto in La. 

V‰em náv‰tûvníkÛm pfiejeme
nev‰ední hudební záÏitek. 

● ●

FESTIVAL FEDD jde do finále

Zpûváãci Ostraviãky
slavili úspûchy

Regionální pfiehlídky dûts-
k˘ch folklorních zpûvákÛ naz-
vané „Zpûváãci 2001“ se zú-
ãastnilo témûfi 40 dûtí z folklor-
ních souborÛ celého regionu
La‰sko. Úkolem poroty bylo
vybrat pût dûtí ve vûku 10-15
let, které budou region repre-
zentovat v celostátním kole
této soutûÏe.

Pfiehlídky se s úspûchem zú-
ãastnily i dûti souboru Ostraviãka
z Fr˘dku-Místku. V kategorii do
10 let se na 3. místû umístila Eva
Ferencová, a pfiestoÏe byla nej-
mlad‰í úãastnicí celé soutûÏe,
porazila fiadu mnohem star‰ích
zpûvákÛ. 2. místo vybojovala Klá-
ra Nezhodová.

V kategorii zpûvákÛ od 10 do
15 let se pak na 3. místû umístila
Dagmar Virágová. Luká‰ Hanko
obsadil 2. místo a 1. místo obsa-
dil Milan Cyrus. Poslední tfii jme-
novaní postupují do celostátní
pfiehlídky. V kategorii duet soutû-
Ïilo duo Ostraviãky ve sloÏení
Petr Kajzar + Jakub Uhera
a v Ostravû také zvítûzilo. 

Koncert nejlep‰ích zpûváãkÛ
na‰eho regionu bude 4. kvûtna
v ostravském Divadle loutek. (rk)

Îáci ZU· FM patfiili 
v soutûÏi k nejlep‰ím

Komorní hra je souãástí v˘u-
ky v základních umûleck˘ch
‰kolách. Po získání základních
technick˘ch dovedností se Ïá-
ci mohou zapojit do nûkolika
orchestrÛ, souborÛ a komor-
ních seskupení. 

V minul˘ch t˘dnech probûhla
oblastní soutûÏ tûchto komor-
ních souborÛ. Îáci a uãitelé fr˘-
deckomístecké ZU· patfiili mezi
nejlep‰í a získali fiadu pûkn˘ch
umístûní.

První místa získali v rÛzn˘ch
kategoriích: duo T. Valyiová, L. Ko-
láfiová, trio  J. Kachlík, B. Urba-
nová, J. Konviãka, a trio J. Kach-
lík, M. Vrábel, M. âernoch. Druhá
místa získalo duo P. Pospûcho-
vá, R. Pûlucha, trio  M. Ondru‰á-
ková, M. Adamusová, M. Polá-
chová, kvarteto J. Mohelníková,
M. Kredbová, D. Kohutová, O.
Klímek a trio A. Rosypalová, M.
Kozáková, H. Krasulová. Tfietí
místa: trio M. Pleãková, Z. Mec-
znerová, J. Pospûchová, duo R.
Krhutová, M. Skláfiová, trio K.
Tkáãová, A. Schnirchová, S.
Pazderová. V‰em, ktefií se na
pfiípravû podíleli, patfií dík za
reprezentaci. (lm)
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Fotografie je z mezinárodního mistrovství v Maìarsku 2000, kde
druÏstvo získalo zlatou medaili. Horní fiada: M. Gacková, A. Tóthová,
R. Kotulová, Z. Hrãková, I. Mechlová. Dolní fiada: Z. VaÀátková, J.
Hrãková, Ch. Havránková, Z. Dittrichová. Foto: archiv 
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Pfiípravy hasiãÛ na soutûÏ gradují

Víceúãelová sportovní hala -
hokej, bruslení - Sezóna skonãila
Beskydská ‰achová ‰kola -
DDM ul.Pion˘rÛ
26. 5. - 8. kolo „Mûstská liga mlá-
deÏe v ‰achu 9.00-13.00
ROZLOSOVÁNÍ MORAVSKOS-
LEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY -
Stadion Stovky
12.5.-16.30 - FC FM - FC Stavo
Artikel Brno B
26.5.-16.30 - FC FM - TJ Biocel
Vratimov
Rozlosování MORAVSKOS-
LEZSKÉ DOROSTENECKÉ LI-
GY - Stadion Stovky
5.5. star‰í 10.15, mlad‰í 12.45 -
FC FM - SK Îelezárny Tfiinec, 
19.5. star‰í 10.15, mlad‰í 12.30 -
FC FM - FC Vítkovice B

UÏ koncem ãervence se druÏ-
stvo Ïen a muÏÛ ze Sboru dobro-
voln˘ch hasiãÛ ve Fr˘dku zúãast-
ní hasiãské olympiády ve finském
Kuopiu. SoutûÏe tohoto typu se
pofiádají jednou za ãtyfii roky,
a tak jiÏ nyní vrcholí pfiípravy
a tréninkové úsilí na‰ich Ïen
i muÏÛ graduje. „V‰ichni se bu-
deme snaÏit dobfie reprezentovat
na‰e mûsto i celou âeskou re-
publiku a bojovat o pfiíãky nejvy‰-
‰í,“ fiíká trenér Jiãí Mechl. 

Nebude to první vystoupení na-
‰ich druÏstev na mezinárodních
soutûÏích. VzpomeÀme napfiíklad
zlaté medaile Ïen z tûchto soutû-
Ïí v letech 1977, 1981 a 1993,
stfiíbrn˘ch a bronzov˘ch medailí
Ïen a muÏÛ ze soutûÏe, která se
konala v roce 1997 v dánském
Hermingu. V loÀském roce se po-
dafiilo obûma druÏstvÛm vybojo-
vat zlaté medaile a získat tituly
Mezinárodních mistrÛ v maìar-
ské Tatû.

Rozpis plavání vefiejnosti v mûsíci kvûtnu 2001 
na krytém bazénu SOU technického ve F-M

Den Datum Hodiny od - do
Úter˘ 1.5.2001 10.00 - 18.00
Stfieda 2.5.2001 15 - 16, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 3.5.2001 16 - 17, 20 - 21
Pátek 4.5.2001 6.30 - 7.30, 15 - 16, 16 - 17, 17 - 18, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 5.5.2001 11.00 - 18.00
Nedûle 6.5.2001 10.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 poji‰tûnci VZP

zdarma (prÛkaz VZP)
Pondûlí 7.5.2001 6.30-7.30, 19 - 20, 20 - 21
Úter˘ 8.5.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 9.5.2001 6.30 - 7.30, 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 10.5.2001 16 - 17, 20 - 21
Pátek 11.5.2001 15 - 16, 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 12.5.2001 10.00 - 17.00
Nedûle 13.5.2001 10.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, poji‰tûnci VZP

zdarma (prÛkaz VZP)
Pondûlí 14.5.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
Úter˘ 15.5.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 16.5.2001 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 17.5.2001 16 - 17, 20 - 21
Pátek 18.5.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 19.5.2001 10.00 - 17.00
Nedûle 20.5.2001 10.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 hod poji‰tûnci VZP

zdarma (prÛkaz VZP)
Pondûlí 21.5.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 19 - 20 20 - 21
Úter˘ 22.5.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 23.5.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 24.5.2001 16 - 17, 20 - 21
Pátek 25.5.2001 15 - 16, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 26.5.2001 10.00 - 17.00
Nedûle 27.5.2001 10.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, poji‰tûnci VZP

zdarma (prÛkaz VZP)
Pondûlí 28.5.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
Úter˘ 29.5.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 30.5.2001 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 31.5.2001 Bazén mimo provoz - sanitární den
Zmûna hodin plavání pro vefiejnost z provozních dÛvodÛ vyhrazena!
Vstupné - dospûlí: 22,- Kã, pernamentka na 8 hodin 140,- Kã

- dûti do 10 let 10,- Kã, pernamentka na 16 hodin, 255,- Kã
v doprovodu osoby star‰í 18 let

Informace na tel.646888, 32991, 421215
Internetová adresa: http://sou.sots.cz

Házenkáfii Radegast SKP FM
obhájili 2. místo v extralize. Mûs-
to Fr̆ dek-Místek jim k tomuto ú-
spûchu blahopfieje. Pfiejeme
hodnû úspûchÛ v dal‰ích zápa-
sech Evropského poháru. 

Jak jsme Vás jiÏ ãastokrát in-
formovali, ãlenové ‰achov˘ch
krouÏkÛ pfii Domû dûtí a mládeÏe
ve Fr˘dku-Místku a Beskydské
‰achové ‰koly pravidelnû vozí
medaile z vrcholn˘ch svûtov˘ch,
evropsk˘ch a národních ‰acho-
v˘ch ‰ampionátÛ. Ne jinak tomu
bylo i v bfieznu.

Ve dnech 2. - 9. 3. 2001 se
v Rosicích u Brna uskuteãnilo
Mistrovství âR mládeÏe v ‰achu.
JiÏ pfied vlastním zahájením mist-
rovství získali mladí ‰achisté
Fr˘dku-Místku prvenství: na mist-
rovství si vybojovalo postup pfies
okresní a národní pfiebory celkem
14 na‰ich ‰achistÛ, coÏ byl dale-
ko nejvût‰í poãet hráãÛ. ·achisté
Fr˘dku-Místku dokázali získat nej-
více medailí, celkem pût. Nejcen-
nûj‰í, zlatou medaili, vybojovala
v kategorii dívek do 16 let TáÀa
Holu‰ová. Tímto v˘sledkem si vy-
bojovala postup na Mistrovství
svûta v Oropese del Mar ve
·panûlsku. TáÀa je nejúspû‰nûj-
‰í sbûratelkou mládeÏnick˘ch
medailí v historii ãs. ‰achu. 

Dal‰í úspû‰ná ‰achistka Fr˘d-
ku-Místku Magdaléna Dvofiáková
dokázala v roce 2000 získat titul
mistrynû âR v kategorii juniorek,
dorostenek a dívek do 16 let.  Na
mistrovství v Rosicích získali dal-
‰í medaile a potvrdili svou v˘bor-

nou formu dal‰í medailisté, ten-
tokrát  bronzoví - Matûj Kon‰tac-
k˘ v kategorii chlapcÛ do 10 let,
Tereza Tomá‰ková v kategorii
dívek do 10 let, Petra Valíãková
v kategorii dívek do 14 let
a Martina Valíãková v kategorii dí-
vek do 16 let. 

Neménû v˘razn˘ch úspûchÛ
dosáhli na‰i ‰achisté i na Mist-
rovstvích âR ‰kol v ‰achu. V ka-
tegorii 6.-9.tfiídy si v˘bornû vedly
ve dnech 13. - 15. 3. v Pelhfiimo-
vû ãtyfiãlenná druÏstva Gymnázia
P.Bezruãe FM a 2.základní ‰kola
FM. Gymnázium získalo 2.místo
a stfiíbrné medaile v sestavû
Zdenûk Holeksa, TáÀa Holu‰ová,
Vojtûch Petrovsk˘ a Martin Slaví-
ãek. Na 7.místû 2.Z· FM mají
zásluhu Jifií Mikulec, Jan Mací-
ãek, Martin Kadlík a Jifií Tomá‰ek.
Dal‰í medaile pfiidali ve dnech
14. - 16. 3. v Rychnovû n.Kn. o-
pût Gymnázium P. Bezruãe FM
a 6. základní ‰kola FM. Gymná-
zium si v˘bornû vedlo v kategorii
stfiedních ‰kol a získalo v sestavû
Tomá‰ Dvofiák, Luká‰ Kaãmafiík,
Petr Plasgura a Magdaléna Dvo-
fiáková, stfiíbrné medaile za 2.
místo. V kategorii 1.-5.tfiída získa-
la 6. Z· pûkné 3.místo v sestavû
Tomá‰ Wank, Vojtûch Pravec, ·i-
mon ·tukner a Adéla Nytrová. 

(tk)

·achisté dovezli dal‰i medaile

Bûh Terryho Foxe se uskuteãní 25. kvûtna 
v areálu TJ Sokol Fr˘dek-Místek

Pfiíbûh Terryho Foxe
Historie bûhu Terryho Foxe se

váÏe na Ïivotní pfiíbûh mladého
Kanaìana, kterému byla v 18 le-
tech amputována noha postiÏená
rakovinou kosti. V bolestech a utr-
pení, které proÏíval, a které vidûl
u ostatních pacientÛ, se zrodila
touha pfiekonat bezmocnost a pod-
niknout nûco, co by napomohlo
v boji proti této zákefiné nemoci.
Rozhodl se bûÏet napfiíã Kanadou
a uspofiádat sbírku finanãních pro-
stfiedkÛ na v˘zkum rakoviny. 

Rakovina se Terrymu roz‰ífiila
do plic a 28. 6. 1981 je‰tû ani ne
23 letého Terryho pfiemohla. Ter-
ry Fox se zapsal do srdcí miliónÛ
KanaìanÛ. Stal se národním hr-
dinou a z jeho „maratonu nadûje“

vznikla tradice, která velmi rychle
pronikla i za hranice Kanady. 

Bûh Terryho Foxe je dobrovol-
ná humanitární akce. V‰echny
prostfiedky získané v jeho jménu
jsou dle pfiání jeho rodiny vûno-
vány na v˘zkum rakoviny. Komer-
cionalizace bûhu je nepfiípustná.
Sponzofii nemají mít z podpory
bûhu Ïádn˘ komerãní prospûch.
Bûh je nesoutûÏní. TraÈ je moÏno
absolvovat jak˘mkoliv zpÛsobem
- chÛzí, plazením, bûhem, joggin-
gem, na invalidním vozíku, na ko-
le, na koleãkov˘ch bruslích, s ko-
ãárkem, se psem, ... - podle vlas-
tních sil. Bûhu se mÛÏe zúãastnit
kaÏd˘ bez omezení - obãané
v‰ech vûkov˘ch kategorií od se-
niorÛ po novorozence. 

Baby club KENNY upozorÀuje
na zmûnu: plavání kojencÛ na 11.
Z· je vÏdy v pondûlí a ve 
ãtvrtek od 16 do 18 hodin.
Kontakt: 0723 130 216. Ve ãtvrtek
10.5. bude plavání jen v 16 hodin.

Pozor: Hledáme zájemce pro
práci instruktora cviãení a plavá-
ní kojencÛ a batolat. Kontakt:
0602 776 687. 

Sportovní klub vozíãkáfiÛ F-M
vás zve na BESKYDY CUP 2001 -
Mezinárodní turnaj v basketbalu na
vozíãku - 4.-6.5., Hala TJ Slezan F-
M, Hotel Petr Bezruã Malenovice.
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Novodvorská 667, Fr˘dek-Místek.
Tel. 0658/633 717

Pro dûti:
Sobota 5.5. v 15.00 pro dûti od 5 let 
Tfii kmotfiinky
Sobota 12.5. v 15.00 - pro dûti od 4 let
âertovské pohádky
Sobota 19.5. v 15.00 - pro dûti od 5 let 
Královnin prsten
Od soboty 26.5. do soboty 15.9. divadlo pro
dûti nehraje
Vstupné na pfiedstavení pro dûti jednotné 20 Kã.
Pro mládeÏ a dospûlé: 
První divadelní jaro ve âtyfilístku
Pátek 11.5. v 19.00
To je teda v˘let
Vstupné 40 Kã a 30 Kã
Divadelní klub:
V˘stava fotografií Michala Popielucha
„Skandinávie“

âSA (u kostela sv. Jana a Pavla v Místku)
tel. 0658/647 366

Otevfieno: Pondûlí, stfieda, ãtvrtek 9 - 12,
úter˘ 9 - 12, 15 - 17 hodin
V‰echny programy jsou zcela dobrovolné.  
Pondûlí 9.00 -12.00 Barvínek
Úter˘ 9.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00 Voln˘ pro-
gram
Stfieda 9.00 - 12.00 Cviãení nebo taneãky pro
dûti
âtvrtek 9.00 - 12.00 Zpívánky
Pfiipravujeme:
Angliãtina pro maminky velmi mírnû mírnû
pokroãilé, kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 
15.5. Oslava dne matek a dne rodiny 
22.5. od 9.30 Dûtská módní pfiehlídka
26.5. V˘let vlakem do Fren‰tátu p. R. Sraz
u vlakového nádraÏí v 8.45
5.6. Od 9.30 Oslava dne dûtí

Farní, vchod vedle Knihkupectví 
sv. Jana ve Fr˘dku. Tel. 0658/349 61

KM Krteãek je otevfien vÏdy v úter˘ a ve ãtvr-
tek od 8.30 do 11.30. 
Upozornûní: PfiezÛvky s sebou. 
Program:
1.5. Zavfieno
3.5. 9.00 Cviãení 
10.00 Nabídka kosmetiky
8.5. Zavfieno
10.5. 9.00 Cviãení
15.5. 9.30 Beseda na téma zdrav˘ Ïivotní styl
17.5. 9.00 Cviãení
22.5. Krteãkova tvofiivost
24.5. 9.00 Cviãení
29.5. Kosmetické okénko 
31.5. Den dûtí

Ulice F. âejky 450, Místek
Tel. 0658/354 49

9. 5. pfiíprava programu a dáreãkÛ na Den
matek

11.5. Spoleãné slavení Dne matek
18.-19.5 Spaní v klubovnû
23.5. Kuliãkiáda
29.5. Vafiíme, peãeme, smaÏíme a jíme

Hluboká 66, Fr˘dek, Tel.: 0658/631145
Otevírací doba: Úter˘, stfieda, ãtvrtek,

pátek  13.00-18.00 hodin
(po dohodû i mimo otevírací dobu)

Ladislav Dryak - Obrazy, od 4.5. - 18.5. 2001
Kvûten - Radana Jafiabáãková - Autorsk˘
odûv a Pavla Soukupová - Autorsk˘ ‰perk

Palackého 134, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/334 31-2, 317 08, 64 47 80-1

Alice Springs
Stfieda 2. kvûtna 2001 v 19.00 hodin - fr˘dec-
k˘ zámek 
Koncertní turné „Road movie“. Úãinkují: Alice
Springs, Jaromír Hele‰ic, Jifií K. Stivín. 
Pavel Kohout - varhany
Stfieda 16. kvûtna 2001 v 19.30 hodin -
Chrám sv. Jana a Pavla
7. koncert KPH a 4. Koncert Cyklu koncertÛ
pro dûti s rodiãi. Program:J. S. Bach, J. P.
Sweelinck, J. Brahms, P. Kohout, M. Duruflé.
RajãatÛm se letos nedafií
âtvrtek 17. kvûtna 2001 v 19.00 hodin -
Národní dÛm
Komedie Johna Patricka. V hlavní roli: Dana
Syslová.
Miroslav Horníãek - „Hovory H o Janu
Werichovi a Jifiím Voskovci“
Pátek 18. kvûtna 2001 v 18.00 hodin -
Národní dÛm. 
Spoluúãinkuje Richard Pogoda. 
JanáãkÛv komorní orchestr
Stfieda 23. kvûtna 2001 v 18.00 hodin - 2.
nádvofií fr˘deckého zámku - v pfiípadû nepfiíz-
nivého poãasí koncert probûhne v 19.00
hodin v Rytífiském sále.
6.zámeck˘ koncert. Sólista: p. Luosto
(Finsko) - violoncello. Dirigent: Tomá‰ Hanus.
Program: L. Janáãek, J. Haydn, I. Stravinskij.
Koncert pûveckého sboru
âtvrtek 24. kvûtna 2001 ve 19.00 hodin -
Národní dÛm. 
Objednávky pfiijímáme do 9.5.2001
To nejle‰í od uja Andera z Ko‰íc
Úter˘ 29. kvûtna 2001 v 19.00 hodin - Národní
dÛm. 
Dále úãinkují: O. Szabová, G. ·vercelová
a hudební skupina Juraja Velãovského ml.
Pfiipravujeme:
Taneãní pro mládeÏ - podzim 2001
Budou probíhat záfií - prosinec 2001. Termíny:
stfieda 17,00 a 19,30 hodin a nedûle 16,00
a 18,30 hodin. Kurzovné 600 Kã. Prodej prÛ-
kazÛ od 9.5.2001 v Národní domû. Informace
p. Janáãková na tel. ãísle 0658/ 37 851.
BliÏ‰í informace o programech podá
a objednávky pfiijímá programov˘ útvar, J.
Opûla a L. Jeãmínková, tel. 0658/320 11.

Bezruãova 612, Fr˘dek-Místek, 
Tel.: 0658/315 55

3. 5. - 9. 5. v 17.45 Cabriolet (âR)
3. 5. - 9. 5. ve 20.00Svatby podle Mary (USA)
5.5. v 15.30 Hadí princ (âR)
10.5. - 16.5. v 15.30Pokémon: první film (USA)
10.5. - 16.5. v 17.45 Po ãem Ïeny touÏí (USA)
10.5. - 16.5. ve 20.00 Nepfiítel pfied hradbami

(USA)
10.5. - Kino nehraje !!!
17.5. - 22.5. V 17.45 Scary Movie - 

Drsnej biják (USA)
17.5. - 22.5. ve 20.00 Quills - 

Perem mark˘ze de Sade (USA)
19.5. v 15.30 Slepiãka Pepiãka (âR)
23.5. - 27.5. - KINO NEHRAJE !!!
28.5. - 30.5. v 17.45 a ve 20.00

Bratfiíãku, kde jsi? (USA, Fr)

FR̄ DECK¯  ZÁMEK, 
TEL. 0658/630 051-3, 0658/628 001, 

628 003, 628 005, 
FAX. 0658/630 452

email:muzeumbeskyd@telecom.cz

Otevírací doba:
út, st, pá: 8,00 - 12,00, 12,30 - 16,00
ãt:8,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
so, ne: 13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA A LIDÉ
- stálá expozice, která poskytuje ucelen˘
obraz o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách navazuje na
Rytífisk˘ sál. Komponované celky pfiibliÏují
atmosféru bydlení ‰lechty a mû‰Èanstva
v 18. a 19. století. 
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  
POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil k nej-
známûj‰ím a nejnav‰tûvovanûj‰ím marián-
sk˘m poutním místÛm  ve Slezsku. 
V˘stavy:
FR̄ DEK  A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma, a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém
území, které oddûlovala jen „..‰umivá, divoká
Ostravice“.
ak. mal. ANEN  ÎERTOVÁ - gobelíny, netka-
né tapisérie artprotis, malba, grafika
RUDOLF  ·TAFA - obrazy, plastiky
Spoleãná v˘stava dvou v˘tvarníkÛ. VernisáÏ
ve ãtvrtek 12. dubna 2001 v 17 hodin.
Potrvá do 27. kvûtna 2001.
BliÏ‰í informace o autorech na stránce
„Zajimavosti“.
AUTOMOBILOVÉ  MODELY
Pokraãování v cyklu modeláfisk˘ch v˘stav.
PrÛfiez historií v˘voje automobilového mode-
láfiství. Zastoupena bude fiada kategorií -
cestovní vozy, formule, buginy, tahaãe, speci-
elní nástavby a bojová vozidla kolová i páso-
vá - mûfiítko 1:5 aÏ 1:12. V˘stava potrvá do
16. záfií 2001.
Programy, koncerty
Stfieda  23. 5.  18,00  -  Rytífisk˘ sál fr˘dec-
kého zámku
·est˘ zámeck˘ koncert
JanáãkÛv komorní orchestr, dirigent: Tomá‰
Hanus
Sobota   12. 5.  13,00 hodin  -  Rytífisk˘ sál
fr˘deckého zámku
Tomá‰ Pfeiffer 
v pfiedná‰ce spojené s biotronickou léãbou.
Pofiádá Duchovní univerzita Bytí.
Sobota  19. 5.  15,00- 17,00  -  fr˘deck˘
zámek
Mezinárodní den muzeí
- v˘stava nálezÛ mezinárodní archeologické

expedice 2000
- expozice, v˘stavy
- prohlídka 3. nádvofií
Vstup zdarma!

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  
A VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

âtvrtek 10. 5.  15,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
Geologick˘ krouÏek
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ, v˘mûna poznatkÛ a minerálÛ, videoprojek-
ce. SchÛzky se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci z fiad vefiejnosti. 
âtvrtek  10. 5.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
Archeologick˘ krouÏek
Panelová diskuse nad nov˘mi nálezy, doplnû-
ná studijní v˘stavou. Pfiíprava na v˘roãní set-
kání ãlenÛ âAS. Pfiedná‰ka „Hradová-m˘ty a
skuteãnosti“, pokraãování terénních prÛzku-
mÛ v okolí Fr˘dlantu n.O.
Nedûle  13. 5.  7,45
Pojìte s námi okolím Pfiíbora
Vlastivûdná vycházka, délka trasy cca 12 km. 
Odjezd z Místku, aut.stan. v 7,45 hodin,
vysednout v Pfiíbofie u ‰koly.
âtvrtek  17. 5.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
Dfievûné kostely a kaple
Zaniklé dfievûné kostely a kaple na severov˘-
chodní Moravû a ve Slezsku. Pfiedná‰í Mgr.
Jaromír Polá‰ek, doplnûno diapozitivy, kre-
sebn˘mi rekonstrukcemi.
Pátek  25. 5.  16,00 hodin  -  zámeck˘ park
Pojìte s námi do Fr˘dku

Podveãerní vlastivûdná procházka historic-
k˘m centrem Fr˘dku, doplnûná odborn˘m
v˘kladem a ukázkami historick˘ch zábûrÛ jed-
notliv˘ch míst. Doplnûno historick˘mi pfiíbûhy
a povûstmi.
âtvrtek  31. 5.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
Z cest po Slezsku
Vlastivûdná pfiedná‰ka doplnûná promítáním
diapozitivÛ a fotografií.

HRAD  HUKVALDY 
Tel. 0658/699 323
Otevírací doba:

dennû mimo pondûlí: 9,00 - 18,00 hodin
Úter˘  1. 5.
âarodûjné reje na hradû Hukvaldy
- prvomájové setkání ãarodûjnic a ãarodûjÛ 
Úter˘  8. 5.
Nakresli jaro
- kreslení a divadélko pro na‰e nejmen‰í
12. - 13. 5.
Hukvaldy za Marie Terezie
se ãleny Klubu vojenské historie se pfienese-
me do doby bitev prusk˘ch a rakousk˘ch
vojensk˘ch jednotek
26. - 27. 5.
Varhanní koncerty Pavla Rybky
Informace získáte také ve Fondu Janáãkovy
Hukvaldy, âs. legií 14, 702 00 Ostrava,
069/612 6067

ZAPOMENUT¯ FR̄ DEK A MÍSTEK
- Fr˘dek  a Místek na star˘ch fotografiích
a v dobovém tisku, v˘stava potrvá do konce
roku 2001

T. G. Masaryka, Fr˘dek
Otevírací doba: Pondûlí-pátek   8.00-14.00
·kolní druÏiny - práce dûtí, od 19.4.-2.5. 
L. Dryak - obrazy (akce MûÚ F-M) 4.5. - 18.5.
Petr Prudk˘ - fotografie od 18.5.-6.6.

Hlavní 18, Místek
Pondûlí-pátek  8.00-02.00 hod.

Sobota,nedûle  17.00-02.00 hodin
V¯STAVA: IVAN KORâ - JSME JACÍ JSME-
fotografie - vernisáÏ 1.5. v 15.00 hodin

Pravidelné taneãní veãery
RESTAURACE JE·TùR, Fr˘dlantská ul.,
Hraje skupina „Trio Juliana Murka“ kaÏd˘
pátek a sobotu od 19.00

Diskotéky
KRAKEN, M.Chasáka, KaÏd˘ pátek a sobo-
tu od 20.00 do 04.00 hodin
HELAX CLUB, Ostravská, KaÏdou stfiedu,
pátek a sobotu od 9.00 do 04.00 hodin
RESTAURACE RIVIÉRA, Fr˘dlantská,
Nedûle - ãtvrtek  od 20.00 do 02.00 hodin
Pátek - sobota     od 20.00 do 04.00 hodin

Zpravodaj 4/01   10.5.2001 9:02  Stránka 14



15PROGRAMY DUBEN 2001

J. z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek, 
Tel. 0658/626 213, 

EMAIL: stoun@applet.cz,
www.stoun.f-m.cz

01.05. úter˘ MJÒZIKBAR (klídek) miks poho-
dy a hudby tak akorát nahlas - kaÏdé úter˘!!!
02.05. stfieda KARAOKE SHOW (akce) 
zazpívejte si svou oblíbenou písniãku
03.05. ãtvrtek Dokonalá bufie (biograf)
katastrofick˘ film se skvûl˘mi triky a dramatic-
kou atmosférou
04.05. pátek Windy combination 

& Viktor Libo‰ka (koncert)  
05.05. sobota Techastep manipulation 6
(akce) techno akce s dvoika.troika sound sys-
tem
07.05. pondûlí) In memoriam... (retro) 

super hity slibují zábavu po cel˘ veãer 
08.05. úter˘ MjÛzik bar (klídek)
09.05. stfieda Drum’n’bass & Jungle (akce)

zlomen˘ beaty pro va‰e zlomen˘ palice
10.05. ãtvrtek The million dollar hotel
(biograf) v˘born˘ film s pÛsobivou hudbou U2
11.05. pátek Metallica (koncert)
revival matalové legendy v perfektním podání 
12.05. sobota House Salsa 
+ Red Bull party (house) DJs: Mick + Marcco
(Family Circle) & Gen Dilini (PhatHouseFac-
tory)
14.05. pondûlí In memoriam aneb Hity ze
záhrobí (retro) cel˘ veãer zní bájeãné hity s dj
Komárem
15.05. úter˘ MjÛzik bar (klídek)
kaÏdé úter˘ miks pohody a hudby tak akorát

pro pokec
16.05. stfieda Karaoke show (akce) i vy se

mÛÏete stát hvûzdou veãera !!!
17.05. ãtvrtek Samotáfii (biograf)

kultovní komedie kterou musíte vidût!!!
18.05. pátek Gang-Ala-Basta (koncert)
juniofii Broum, Pavlíãek a Stivín se ‰piãkovou

kapelou inspirovanou Massive Attack
19.05. sobota Manifestival 6 (koncert)

koncert pro fanou‰ky tûÏkotonáÏních kapel 
21.05. pondûlí Hity ze záhrobí 

+ Absolut party (retro)
absolutní hity pouze pro vás 

v absolutní kvalitû
22.05. úter˘ MjÛzik bar (klídek)

pokecejte si pfii miksu pohody 
a hudby tak akorát nahlas

23.05. stfieda Starej dobrej rock (akce)
dj Dr. H. pou‰tí nejlep‰í fláky nejen 

z minulosti ...
24.05. ãtvrtek MÛj soused zabiják (biograf)

drsná krimi-komedie s Brucem Willisem 
a Matthew Perrym

25.05. pátek Klegoviny (tanec)
hudební pecky od nás a odjinud 

nám zahraje dj Petr Klega
26.05. sobota Îena z lesoparku (koncert)

úspû‰ná slovenská kapela 
známá pfiedev‰ím jako pfiedkapela Cran-

berries
28.05. pondûlí Hity ze záhrobí 

+ Kokteil night party (retro)
dj Komár a jeho hity z dob minul˘ch

29.05. úter˘ MjÛzik bar (klídek)
kaÏdé úter˘ miks pohody 

a hudby tak akorát pro pokec
30.05. stfieda Karaoke show (akce)

pfiijìte si zazpívat nebo 
se jen pfiíjemnû pobavit

31.05. ãtvrtek X-Men (biograf)
skvûlé akãní sci-fi podle populárního komiksu

Otevfieno:
Pondûlí a stfieda 18:00 - 01:00
Úter˘ a ãtvrtek  18:00 - 24:00
Pátek a sobota   18:00 - 03:00
Zaãátky akcí ve 20.00 hodin
Zaãátky koncertÛ ve 21.00 

Jaro s domem dûtí 
a mládeÏe ve Fr˘dku-Místku
DDM F-M, Pion˘rÛ 752, 738 02  

Fr˘dek-Místek, telefon: 341 54, 345 25
e. p. Kostikovo námûstí 639, 

738 01  Fr˘dek-Místek, 
telefon: 630 862, 630 072

1. 5. Maraton âarodûjnic v yrytmu aerobiku
- 11. Z·
- DDM e. p. Fr˘dek, Cidlíková
5. 5. Dopoledne s poãítadlem
- pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
- poãítaãová síÈ
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-M
- 10,- Kã / 2 hodiny
- DDM e. p. Fr˘dek, Siegelstein
5. - 6. 5. Víkend ve ·tramberku
- zábavn˘ víkend
- DDM e. p. Fr˘dek, ·tvartáková
7. 5. Amerika oãima ·árky a Vítka
- klubovna Pelí‰kÛ v DDM Místek
- vstup zdarma, Smolánová
12. 5. Celodenní v˘let na kole pro celou
rodinu 
- DDM e. p. Fr˘dek, Cidlíková
18. - 20. 5. S klubem jen tak na hory
- pobyt na Gruni
- pro mladé lidi od 13 let
- pfiihlá‰ky do 10. 5.
- DDM Místek, Smolánová
19. 5.: Zlatá udice
- okresní kolo rybáfiské soutûÏe
- od 7.00 do 17.00 hodin
- TJ Slezan, Ole‰ná, DDM Místek
- DDM Místek, Smolánová
Dopoledne s poãítadlem
- pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
- poãítaãová síÈ
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-M
- 10,- Kã / 2 hodiny
- DDM e. p. Fr˘dek, Siegelstein
Cesta za hukvaldsk˘m pokladem
- trasa po starodávné cestû z Kozlovic na

Hukvaldy
- plnûní úkolÛ, hry, soutûÏe
- DDM e. p. Fr˘dek, Fojtíková
26. 5. Putování po Fr˘dku-Místku
- turisticko-poznávací soutûÏ pro dûti Z· a

rodiãe s dûtmi
- DDM Místek, So‰ková

Hvûzdárna a planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

Tfi. 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 
tel. 069/691 1005, www.vsb.cz/planet

Provoz planetária: Stfieda 16.00, 18.00
hodin (zaãátky pofiadÛ), Sobota 14.00,
16.00, 18.00 hodin
Pofiad ve 14.00 hodin je urãen dûtem.
Skupiny nad 15 osob je tfieba objednat. Pro
dûti do 5 let není náv‰tûva planetária vhodná. 
Provoz hvûzdárny
Pozorování pro vefiejnost kaÏdou stfiedu
a sobotu za pfiíznivého poãasí. V dubnu
a kvûtnu vÏdy od 20.00 hodin. 
Vstupné: dûti 5Kã, mládeÏ 15 - 18 let 7 Kã,
dospûlí 10 Kã. 
2. 5. 16.00 Komety oãima staletí  

18.00 Obloha dnes veãer - Ïiv˘ pofiad  
5. 5. 14.00 âelenka princezny Ariadny -

pofiad pro dûti od 7 let  
16.00 Îivotopis vesmíru 
18.00 Hudba pod hvûzdami: „Hudba

noãních karnevalÛ“ (pofiadem
provází Mgr. Jaromír JavÛrek) 

9. 5. 16.00 Svûtem planet  
18.00 Jarní souhvûzdí  

12. 5. „Beskydsk˘ bolid rok poté“ semináfi
shrnující v˘sledky pátrání po meteo-
ritu, kter˘ dopadl do oblasti Morávky 
9.00 - 10.00 Let bolidu Morávka   (RNDr.
Jifií Boroviãka, CSc.) 
10.00 - 11.00 Meteority pod drobnohle-
dem (Petr Jake‰, Ph.D.) 
11.00 - 12.00 Události ze 6. kvûtna rok
poté Tomá‰ Havlík (HaP J. Palisy Os-
trava) 
12.00 - 13.00 Kameny z nebe audiovi-
zuální pofiad v sále planetária 
14.00 Indiánsk˘ poklad, Mûsíc u krejãí-

ho - pohádky pro dûti od 5 let  
16.00 âarovná sklíãka 
18.00 Obloha ve ãtyfiech roãních

obdobích  
19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo-

hou: „Kitaro“ (pofiadem provází
Jan PetrÛ) 

16. 5. 16.00 Gravitace  
18.00 Obloha pouh˘m okem - Ïiv˘

pofiad  
19. 5. 14.00 Pojìte s námi za hvûzdami -

pohádky pro dûti od 6 let  

·kola jógy, Fr˘dek-Místek
Lískovecká 1756, tel. 633 340

19. 5. - 20. 5. 2001
Víkendov˘ kurs oãních technik. Stfiedisko
volného ãasu FM. Sobota od 9.00 do 21.00
hod., nedûle od 8.00 do 14.00 hod. Strava 
2 krát dennû
Z programu: jógové techniky ke zlep‰ení
zraku, Reflexní terapie, masáÏe (Reiki), atd.
Úãastníci obdrÏí skripta s probranou látkou.

TrÏní 31, Fr˘dek-Místek, Tel. 0658/647 007
Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ
Za období od 15.3. do 15.4. 2001
1. Martin Maxa - C’Est La Vie
2. OST - Rebelové
3. RÛzní - Zamilované písniãky
4. Helena Vondráãková - Vodopád
5. Arakain - Forrest Gump
6. Natalia Oreiro - Natalia Oreiro
7. RÛzní - Hity století slovenské
8. Hapka, Horáãek - Mohlo by tu b˘t i líp
9. Elán - Legenda 5
10. Citron + Ladislav KfiíÏek - Síla návratu

Kdo ‰etfií, 
má za tfii!
Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí
firma KUPâA Tomá‰

739 11 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999
nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

16.00 Znovuobjevená obloha  
18.00 Geologie planet 

23. 5. 16.00 Hvûzdy jiÏních mofií  
18.00 „Egypt na konci druhého tisícile-

tí“ cestopisná pfiedná‰ka Marka
Kolasy (HaP J. Palisy Ostrava) 

26. 5. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad pro dûti
od 10 let  

16.00 Kameny z nebe  
18.00 „Honba za dvojãetem Zemû“

(hledání planet u jin˘ch hvûzd)
pfiedná‰ka RNDr. Tomá‰e Gráfa
(HaP J. Palisy Ostrava) 

19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo-
hou: „Mantry“ (magická síla slo-
va a lidského hlasu, pofiadem
provází Jan PetrÛ) 

30. 5. 16.00 Evoluãní rozpomínání - ekolo-
gick˘ pofiad v planetáriu  

18.00 Procházka hvûzdn˘m vesmírem
Zmûna programu vyhrazena

Potřebujete rychle 
a snadno řešit 
vlastní bytovou 

potřebu?

Jsem tu pro Vás 
s výjimečnou 

nabídkou.

Volejte na tel. č. 
0603/544 071
0658/647 330

K.B.K. Color
Kovafiík - Kurák

malífiské a natûraãské práce
* nátûry oken, dvefií, 

radiátorÛ, kov. zárubní
* malování bytÛ, 

kanc. prostor, schodi‰È
* nástfiiky dekor. omítek

GOTELE, IZOLUX
* nástfiik, nátûr fasád

Telefon non-stop:
0604/321 765, 
0608/877 442

9. Kolo mûstské ligy mládeÏe v ‰achu
- 9.30 - 13.30
- DDM Místek, Surma
Zmûny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagaãní materiály jedno-
tliv˘ch akcí, ze kter˘ch se dozvíte konkrétní
informace.
BliÏ‰í informace: DDM Místek - telefon: 
341 54, DDM Fr˘dek - telefon: 630 862
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AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM

KLIMATIZACE, ABS

TEL.: 624 014, 369 45, 626 854

mobil: 0603 442 920

tel./zázn.: 627 500

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

VYUâOVÁNÍ I DOPOLEDNE
Fr˘dek, Stfielniãní ul. - hasiã. zbrojnice

(po, st 16.00 - 19.30)
Fr˘dek, J. âapka - 2. Z·

(út, ãt 17.15 - 20.00)
Místek, hotel. dÛm Koloredo

(po, út, st 14.30 - 16.00
po, st 10.00 - 11.30)

BONITO

S B ù R N A
• ãi‰tûní kobercÛ

• pronájem strojÛ Kärcher

HD PERMON
ulice Pion˘rÛ 1758

Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/337 07 nebo 337 72

D¤EVùNÁ EUROOKNA * TWW a MONTÁÎ  NOV¯CH OKEN 
STÁVAJÍCÍCH OKEN * VE·KERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
TLAKOVÁ IMPREGNACE D¤EVA WOLMANITEM CX 10

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

z u b n í  o r d i n a c e  a  l a b o r a t o fi

B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 0658/633 506 • 0658/621 604
mobil: 0604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

INFORMACE 
PRO INZERENTY
Uzávûrka inzerce do 5. ãísla
Zpravodaje Rady mûsta F-M

bude v pátek 11. 5. 2001 
a uzávûrka pfiíspûvkÛ 

v pondûlí 14. 5. do 12 hodin!
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